Vilassar de Dalt contra el Càncer

L’entitat
Benvinguts una vegada més a la Festa contra el Càncer que, incansablement, l’ASSOCIACIÓ VILASSAR DE DALT CONTRA EL CÀNCER organitza
cada any el primer cap de setmana del mes de juny!
Aquest serà el vint-i-sisè any que ens retrobem per recordar-nos a tots
plegats que la vida és molt bonica però que també és fràgil. Les malalties,
com en el cas del càncer, ens ho recorden de vegades dolorosament.
Tenim una entitat plena d’energia, una entitat que treballa continuadament, una entitat que per millorar els seus serveis a favor de la comunitat
més vulnerable. Que gaudeix de la conﬁança de la majoria de la població
i dels estaments oﬁcials, com ens ho demostren a través del seu suport i
això ens dona encara més coratge per continuar.
No ens cansem mai de recordar que som una associació declarada Entitat
d’Utilitat Pública - EUP, i inscrita a la Generalitat de Catalunya, Direcció
General d’Entitats Jurídiques, amb el núm. 30.940
Atès també el nostre interès de treballar coordinadament, formem part de
la FECEC (Federació d’Entitats de Càncer de Catalunya), de la FCVS (Federació Catalana de Voluntariat Social) i de la Taula del Tercer Sector.
Som conscients que ens repetim cada any, però sempre hi ha algú que ho
llegeix per primera vegada o que, senzillament, no ho recorda. És per això
que ens agrada aproﬁtar qualsevol acte, per reescriure-ho en totes les ocasions que se’ns presenten i, sobretot, perquè tots ho sapiguem.
Gràcies per llegir-nos i,
sobretot, per ser-hi!!

Vilassar de Dalt contra el Càncer

Salutació
Aquesta és la primera vegada que m’adreço a l’entitat i a les institucions en la
meva nova qualitat de President de l’Associació. Ho faig amb respecte i agraïment
a totes les persones que m’han precedit i a totes les que avui em fan conﬁança.
Han estat molts anys d’acompanyament a moltes persones afectades per una
malaltia de càncer i, per descomptat, conﬁo que els propers anys continuarem
oferint el mateix servei, acurat i proper, com ﬁns ara.
Segurament hauran vist que, a la porta d’entrada i en aquesta mateixa Memòria’21,
on donem compte de tota la feina feta aquests darrers mesos, hem posat en valor,
un desig compartit per tots:
“UN CAMÍ QUE NO HEM DE FER SOLS”
Aquest desig, que esdevé la nostra carta de presentació d’ enguany, volem que, a
més de desig, sigui una realitat per a totes les persones que se’ns adrecen. I així
esperem que sigui i continuï essent.
Dir també que ens proposem eixamplar els nostres serveis i acompanyar les
persones –pacients i cuidadores— aportant el nostre granet de sorra per acompanyar i millorar les seves fonts d’informació i de coneixements quotidians, com
per exemple:
- Manipular amb més precisió les eines informàtiques.
- Millorar el procés de formació (a través d’una enquesta es podrà valorar el que
el conjunt de la societat de Vilassar necessita).
- Acostar la societat jove a la nostra realitat.
- Recomençar la vida interpersonal a través de la nostra Fira insígnia.
- Enfortir els lligams amb altres entitats, companyes nostres.
A la nova Junta comencem també un camí que no fem
sols, que fem treballant en equip, com sempre, i el fem esperonats per l’evidència que la nostra col·laboració també
forma part de la construcció continuada d’una societat
que volem que sigui sana, valenta i enèrgica en el camí
de la solidaritat i de la generositat. Ho fem acompanyats
d’un gran grup de persones voluntàries que constitueixen
la nostra força i que, de forma discreta però incansable,
donen el millor de cadascú pel bé dels altres i per què, a
la ﬁ, ningú hagi d’estar sol en aquest camí.
Moltes gràcies.
Ignasi Blanco
President de Vilassar de Dalt contra el Càncer

Vilassar de Dalt contra el Càncer
QUI SOM?
“Un camí que no hem de fer sols”
La lluita contra el càncer és un procés molt personal, diferent per
a cada pacient i família. Des de Vilassar de Dalt contra el Càncer
volem acompanyar en aquest trajecte les persones diagnosticades de càncer i les seves famílies. Des del moment del diagnòstic,
i durant tot el procés de la malaltia, volem estar al vostre costat,
complementant allò que des dels serveis sanitaris no es cobreix.
D’altra banda, ens ocupa també la prevenció i rehabilitació de la salut,
per la qual cosa organitzem gran quantitat d’activitats de tota mena.

QUINS SERVEIS OFERIM?
•
•
•
•
•
•
•

Activitat psicosocial
Ajuda psicològica a la família i/o als cuidadors
Orientació jurídica-laboral
Dietètica i nutrició
Préstec de material clínic
Pal·liatius d’acompanyament al malalt
Banc de cuidadors/es

TALLERS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Balls terapèutics i motivacionals
Qi Gong
Reiki
Cursos de prevenció de dietètica i nutrició
Deshabituació del tabac
Costura
Programes especíﬁcs per al voluntariat
Grup d’Ajuda Mútua (GAM)
Grup de gestió del dol

CONFERÈNCIES
Organitzem conferències preventives, de divulgació i d’altres temes d’interès relacionats amb la malaltia oncològica, orientades al
pacient, la família, els cuidadors i a la població, en general, amb la
col·laboració de professionals de reconegut prestigi.

Dissabte, 4 de juny de 2022
A les 10 del matí, obertura de la Fira amb diversitat de parades on trobareu
tota mena d’articles i productes a bon preu.

A la carpa de Ràdio Vilassar de Dalt, al parc de can Rafart
Totes les taules rodones coordinades per Manel Brun i emeses per Ràdio Vilassar
de Dalt amb la col·laboració de voluntaris i professionals del periodisme i la comunicació.

De les 10 a 14 h
(c/ Quintana – davant del Parc de Can Rafart)

Campanya de donació de sang
especial de la Fira contra el Càncer,
amb una unitat mòbil del Banc de Sang.

A 3/4 d’11 del matí
BENVINGUDA I INAUGURACIÓ
Inauguració a càrrec del President de Vilassar
de Dalt Contra el Càncer, Doctor Ignasi Blanco
Guillermo, Rosa Maria Pujol i Jerònia Sànchez,
membres de la Junta Directiva, que acompanyaran les autoritats municipals de Vilassar de
Dalt.

De les 10 del matí a 2/4 de 1 del migdia
(Al llac del Parc)
I CONCURS SOLIDARI DE PUZZLES
Organitzat: MAGIN JUGUETES i amb la col·laboració de Toys Line by Brit Line i l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt.
Veniu a participar
a partir de 6 anys, sols o en parella.
Muntarem puzzles i hi haurà
sortejos, premis i sorpreses!

A les 11 del matí
(Carpa de Ràdio Vilassar de Dalt)

Presentació de la nova Junta Directiva de
Vilassar de Dalt contra el Càncer.

De 2/4 d’1 a 2/4 de 2 de la tarda
(Al llac del Parc)

Bingo electrònic. Activitat organitzada pel
Consell d’Infants de Vilassar de Dalt.
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A 3/4 de 12 del migdia

(Carpa de Ràdio Vilassar de Dalt)

Taula rodona amb professionals de la medicina oncològica
Amb la presència de:
Dr. Miguel Angel Pujana, Cap del grup de recerca en càncer de mama de l’Institut
de Recerca de Bellvitge (IDIBELL) i de l’Institut Català d’Oncologia (ICO). Coordinador del Programa Contra la Resistència Terapèutica (ProCURE).
Dr. Juan Francisco Julián Ibáñez, Cap del
Servei de Cirurgia de l’Hospital Germans Trias.
Professor agregat del Departament de Cirurgia
de l’Universitat Autònoma de Barcelona.
Dr. Ignacio Blanco Guillermo, Cap del Servei de Genètica Clínica de l’Hospital Germans
Trias. Director Clínic del Laboratori Clínic de la
Regió Metropolitana Nord de l’Institut Català
de la Salut. President de VDDCC.

A la 1 del migdia
(Escenari del Parc de Can Rafart)

Masterclass de Ritmes Llatins conduïda per
Jennifer Coener

A 3/4 de 2 de la tarda
(A l’escenari del Parc)

Lliurament dels premis del
CONCURS DE PUZZLES
MAGÍN, Toysline

A les 2 de la tarda
Dinar al parc
Primer plat: amanides mediterrànies.
Segon plat: paella mixta i postres.
El dinar s’elabora amb productes donats per
les empreses col·laboradores d’alimentació i de
tots els comerciants del Mercat de can Robinat,
amb la participació dels Amics dels Bolets i dels
voluntaris de la Festa. Preu del tiquet: 6 €

A les 5 de la tarda
(Escenari del Parc de Can Rafart)

Exhibició de balls de l’Aula Municipal de Dansa de Vilassar de Dalt amb les professores
Maite Estruch, Dèlia Mulet i Neus Gil
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A les 6 de la tarda
(Escenari del Parc de Can Rafart)

Tastet de DANSES DEL MÓN, a càrrec dels
alumnes de l’Acadèmia Blue Moon Dansa de
Piera dirigida per Núria Fernández, amb la
participació del grup vilassarenc TIKE NILA
BOLLYWOOD i l’Associació ANWAR Oriental &
SOM BOLLYWOOD de Sant Esteve Sesrovires.
Bollywood – Dances Urbanes – Jazz
Poledance - Lady Style – Dansa del Ventre
Tribal Fussion - Burlesque

De 5 a les 8 del vespre (Parc de Can Rafart)
Diversió per als més joves:
Dinamitzada per JUGANÍBALS (Fam de jugar)

A les 6 de la tarda (Parc de Can Rafart)
Xocolatada, preparada per voluntaris de VDDCC.

A les 7 de la tarda
(Gespa del Parc de Can Rafart)

Activitats lúdiques i recreatives,
amb Bombollesdesabo.cat i d’alumnes del servei
comunitari de l’Institut Jaume Almera.

A les del 9 de la nit
Sopar: Pa amb tomàquet i embotits ibèrics,
preparats pels col·laboradors de la festa.
Preu del tiquet: 4 €
(Hi col·labora Pernils Sierra Morena)
També hi haurà croquetes, cargols, tripes i pizzes (Pizzeria Torrerrosa)
Preu del tiquet: 3 €

A les 10 de la nit
Música en directe amb l’actuació de:

Miquel Nafria
Presentació de temes dels seu álbum “Ç”:
“Estàs pillat i no saps com dir-l’hi. I a sobre esteu els dos a l’armari. No fas res. Passa el
temps. Arriba el putu càncer. I un dia, se’n va. I escrius per treure el dolor per algun lloc.
I avui, un any després, publiques “Ç”, el disc. El meu homenatge a ell. A tu.
OBRO FIL”

Diumenge, 5 de juny de 2022
De 10 del matí a 2 de la tarda
(Carpa del Parc de Can Rafart)

Entrevistes a la carpa de Ràdio Vilassar de
Dalt
Ens explicaran les seves experiències i recorregut històric les persones entrevistades a la carpa de Ràdio Vilassar de Dalt.
Amb la col·laboració del SEM/Grup La Pau

A les 10 del matí
(Davant de la Masia de Can Rafart)

Exhibició i passejada de COTXES CLÀSSICS
Amb membres del Club Clàssics de Barcelona
Ciutat.

A les 11 del matí
(Al llac del Parc de Can Rafart)

Navegació de MAQUETES DE VAIXELLS
Amb membres del Club de Modelisme Naval de
Girona.

De 2/4 d’11 del matí a 2/4 de 2 de la
tarda
(Parc de Can Rafart)

INFLABLES. Tigre tragón de 3 a 12 anys i
Whypaut a partir de 8 anys.
Amb la col·laboració de DIVERMAX.

A 2/4 d’1 de la tarda
(Escenari del Parc)

Taller de: QI GONG i BALLS TERAPÈUTICS
Amb la professora Marta Díaz Blanque de Vilassar de Dalt contra el Càncer.

A 3/4 de 2 de la tarda
(A l’escenari del Parc)

Cloenda de les jornades
A càrrec de la junta de l’Associació Vilassar de
Dalt contra el Càncer, amb la clàssica foto de
família de tots els que hi hagin col·laborat

Entitats i associacions col·laboradores
Entitats i associacions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acadèmia Blue Moon Dansa de Piera
ADF Vilassar de Dalt
Agrupament Escolta Serra de Marina
Amics dels Bolets
Associació de Botiguers i Comerciants
Associació de Veïns del Barri del Pi
Associació de Veïns de can Salvet
Aula de Dansa de La Tela
Amb la col·laboració de:
Banc de Sang
Brigada Municipal de Serveis
Casal d’Amics de la Gent Gran i Pensionistes
Generalitat de Catalunya
Casal de la Gent Gran de can Rafart
Departament de Salut
Centre Obert
Centre Recreatiu L’Aliança
Club d’Esplai Vilassar de Dalt
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Colla de Geganters-Gegantons de can Rafart
Afers Socials i Famílies
Comissió de Festes
Comissió de Sant Antoni Abat
Diabòlics Anònims
Escola Francesc Macià
Escola La Nova Immaculada
Fondistes de Vilassar de Dalt
Fundació Catalònia
Grup Atabalades de Premià de Mar
Grup Fotogràﬁc Vilassar de Dalt
Hospital de Sant Pere
Institució Escolar Sant Jordi
Unitat Gestió Atenció Primària
(UGAP) Vilassar de Dalt
IES Jaume Almera, servei comunitari
La Massa Centre de Cultura Vilassarenc
Mercat de can Robinat
Oncosalut Cabrils
Punt Juvenil, Consell d’Infants
Ràdio Vilassar de Dalt
Revela’t
SEM / GRUP LA PAU
Teatre La Massa
Viserma, slu

Empreses col·laboradores
Alimentació

Forns

• ACEITUNAS HNOS. PÉREZ
• BON ÀREA
• CAN JESÚS
• CANSALADERIA M. JOSÉ
• CARNISSERIA BERTRAN
• CARNS ROSER
• CONSERVES DANI
• COPESCO SEFRISA
• DEBAC, GRUP DE BACALLANERS
DE CATALUNYA
• ESPINALER
• FRIT RAVIT
• JAMONES SIERRA MORENA
• LEGUMBRES VICTORIANO
FERNÁNDEZ HERRERO
• LLEGUMS I BACALL. MARIMON
• NESTLÉ - AIGUA DE VILADRAU
• PEIXATERIA GUINOT
• PEIXITOS SANDRA
• PEIXOS VILASSAR
• VINS CARDONA

•
•
•
•
•
•
•

Decoració, vidre, ceràmica
• ART VILASSAR
• COMAS & PARTNERS
• LÈKUÈ
• MIREIA PUJOL RIERA
• REILAFLOR, SA
• TEIXITS GONZÁLEZ LLADÓ

FARINES PRATS
FORN I PASTISSERIA CROS
FORN I PASTISSERIA L’EXQUISIT
FORN I PASTISSERIA FLAQUER
FORN I PASTISSERIA GALCERAN
FORN I QUEVIURES CAL MOSSO
PASTISSERIA MARIA TERESA

Fruites i verdures
• COOP. AGRÍCOLA VILASSAR DE MAR
• ESTABLIMENTS CONDIS
• FRUITES ADELL
• FRUITES I VERDURES CAMPINS
• FRUITS ELS VALLÈS GERMANS
GUERRERO, SL
• GRANJA RAMOS E HIJOS
• GRUP FASHION I FRUTAS LLONCH, SA
• HORT D’EN DIDAC
• HORTICULTURA CANYELLES
• HORTICULTURA DALMACI RAMON
• HORTICULTURA ERNEST PUJADES
• HORTICULTURA JAUME FONT
• HORTICULTURAJOSEP M. BAQUÉS
• HORTICULTURA PEP RIERA
• UNIÓ DE PAGESOS DEL MARESME

Empreses col·laboradores
Jocs
• AESMODEE
• ARRAKIS GAMES
• DEVIR
• 2 TOMATOES GAMES
• JUGANÍBALS, dinamitzadors
• MEBO
• TRANJIS GAME
• ZACATRUS
Joguines i complements nadó
• EL MÓN DE L’ESQUITX
• MAGIN, juguetes y puzles
• TOYS line by brit-sline
• TOP TOYS
Moda i llar
• AN VITO
• ARTEX
• CINTACOR
• CONFECCIONES PAULA
• DC-TEX PROYECTOS TEXTILES, SL
• GUASCH HERMANOS, SA
• GÜTERMANN
• INDUS. TITAN
• JEIVSA
• LASA INTERNATIONAL
• MANGO
• MASSANA
• MONESTIR
• PENALBA SOLER
• PIERA CANALS
• PINTAYA
• PINT. IRIS COLOR
• ORANGE
• ROCA I FILLS
• ROGER’S
• SUMACE
• TIPPI
• TITANARTS DISTRIB.
• VELAMEN
• VILASECA, SA
Plantes, ﬂors i cactus
• CORMA
• CLAVISA
• DUMEM Orange
• FLORS MONTSE CROS ROLDÓS
• HESTERA GARDEN
• MIQUEL i ÀNGEL PUIG, C.B.

Papereria i llibres
• CAN XINXETA
• DISEFOTO
• DCM
• FLAMAGAS
• LARACAT
• VILAPACK, SL
Perfumeria i cosmètica
• ALBERT TERUEL, distr. perruqueria
• ANTONIO PUIG
• ARTERO
• KIN cosmètics
• L’AROMER
• PERRUQUERIA ANNA VAZQUEZ
Restaurants
• BAR POLIESPORTIU CAN BANÚS
• CAFÈ LA PEPETA
• EL PIBE
• PIZZERIA TORRE ROSSA
• SANT SALVADOR
Empreses diverses
• ALBERT MORAGAS, pintor
• ARAN ASSESSORS, SL
• ASSEGURANCES COSTA SERRA, SL
• CETREX”
• DIVERMAX
• FARMÀCIA PALLARÈS
• FARMÀCIA DE DALT
• FARMÀCIA SALVET
• FARMÀCIA PALACIOS
• IMPREMTA ROS
• INSTAL·LACIONS BOQUET’S
• GESTIPLAC
• JOAQUIM MONTAÑES ALVAREZ
• KRONE
• LA CLAU
• LAMPISTERIA BAYLACH
• L’ARTEMISA, dietètica
• LOTERIA LA PEPETA
• ROSER BAYLACH, electrodomèstics
• NILFISK
• PANXING
• RIERA-NET
• SANTOS PIN’S-FUNDIMAK
• SORLI SPORT
• TALLERS WIC
• TRANSPORTS LLOBERA
• YELO, SO I LLUMS

Taules recaptadores
El dissabte al vespre i el diumenge al matí hi haurà taules recaptadores a
Plaça de la Vila - Manuel Moreno / Àngela Perera
Manuel Moreno / Murillo - Riera Salvet / Àngela Perera
Riera de Targa / Sant Sebastià / Pius XII (benzinera)
També podeu fer aportacions econòmiques al compte
ES75 2100 0382 4202 0018 2868 de CaixaBank

Parades
Flors, plantes i cactus • Joguines, ninots de pelfa
Samarretes, roba interior i roba per a nadons
Mercat de segona mà • Moda juvenil, moda de senyora • Calçats • Roba de la llar
Complements, bosses, cinturons, moneders • Papereria i llibres • Perfumeria i cosmètica
Artesania, vidre, ceràmica i decoració • Alimentació “dieta mediterrània”
Fruites i verdures, llegums, cereals, oli, vi, gran assortit d’olives, fruits secs, embotits ibèrics
Alimentació marroquina dolç i salat
Casal de can Rafart • Parada de joguines AMPA IES Sant Jordi
Carpa de treballs manuals confeccionats en el taller de costura
de l’Associació Vilassar de Dalt contra el Càncer
HORARI DE LES PARADES: De 10 a 14 i de 16 a 20 hores

Altres informacions d’interès
Punt d’informació de les Jornades:
Retransmissió per Ràdio Vilassar de Dalt -97.4 FMLes taules rodones i entrevistes de les Jornades es faran a la carpa de Ràdio Vilassar de Dalt, des d’on es retransmetran totes les activitats de la Fira.
La presentació anirà a càrrec de Manel Brun i voluntaris de Ràdio Vilassar de Dalt.
Terrassa bar Durant totes les jornades, els col·laboradors es responsabilitzaran
del servei de bar. Hi haurà entrepans, calents i freds, i vermuts.

Us donem les gràcies per la vostra continuada col·laboració

L’associació vol coneixer les teves necessitats
Estudi sobre les necessitats percebudes per la població
en relació al que pot oferir l’Associació
Com ja sabeu, hem emprès una nova etapa a l’Associació i ens agradaria
poder donar resposta a les vostres necessitats. Ens interessa que en digueu què espereu de nosaltres?
Per aquesta raó estem intentant conèixer de primera mà
la vostra opinió en relació a les activitats que oferim des
de l’Associació. Volem saber si cobreixen les necessitats
de les persones amb càncer i els seus familiars, si són les
adequades, si potser estem deixant de fer coses que interessen i necessiten les persones del poble. En ﬁ, un diagnòstic de la situació per poder millorar i donar resposta
als problemes i les inquietuds dels nostres conciutadans.
Durant els dies de la ﬁra contra el càncer veureu
unes estudiants voluntàries del Grau d’Infermeria
de l’Escola Superior de Ciències de la Salut, del
Tecnocampus de Mataró, que ens ajudaran a recollir les vostres opinions. Ho faran mitjançant una
enquesta. Si us plau, si les veieu, apropeu-vos-hi i
contesteu la nostra enquesta! Ens donareu pistes sobre què fer i què deixar
de fer!!!
Agrairem molt la vostra participació en aquest estudi que ens ajudarà a
dirigir els nostres esforços a donar suport a les persones que pateixen
càncer i als seus familiars i cuidadors/es.
Volem ser útils als ciutadans i ciutadanes de Vilassar de Dalt, entre tots
farem un poble més humà!

Gràcies per participar-hi!
www.vilassardedaltcontraelcancer.cat

Noves propostes per al curs vinent
L’Associació Vilassar de Dalt contra el Càncer arrencarà el nou curs al
setembre amb noves propostes:
AULA DIGITAL

Suport a la gent gran enÁnoves
tecnologies

L’aula digital serà un espai setmanal obert per a
totes les persones que busquin suport i ajuda en
temes digitals: com utilitzar el WhatsApp, com fer
fotos i vídeos, com enviar missatges, com fer vídeo
trucades amb els amics o la família, com accedir a la
meva carpeta salut i demanar hora amb el metge o
la infermera del CAP...

Un dia a la setmana estudiants voluntaris us ajudaran en aquests temes
de manera gratuïta. Ben aviat us informarem del dia i l’hora. El lloc serà
l’espai de l’Associació.
BANC DE CUIDADORS/ES
Cuidar del teu ésser estimat és un acte d’amor, però
sovint csuposa sobrecàrrega, frustració, cansament i
pèrdua de salut per al cuidador/a. Ajudar el cuidador/a
a disposar de temps de respir, de descans és molt important en un procés de malaltia. L’Associació posarà en
marxa un banc de cuidadors/es. Persones formades en
tasques bàsiques de cures: acompanyament, higiene,
mobilitzacions, alimentació, que substituiran el cuidadors/a familiar perquè disposi d’unes hores de descans setmanal.

www.vilassardedaltcontraelcancer.cat

LES NOSTRES FIRES
2022

Presència a Fires
d’Associacions de Vilassar de Dalt
Parada de productes artesans elaborats en el taller de costura
pels voluntaris de Vilassar de Dalt contra el Càncer
20 de març de 2022 - Aplec de la Sardana i Fira d’Artesania
organitzada pel Grup Sardanista de Vilassar de Dalt
23 d’abril de 2022 - Fira de Sant Jordi de Vilassar de Dalt

1 de maig de 2022 - Aplec de la Cisa
4-5 de juny de 2022 - Fira contra el Càncer
organitzada per l’Associació Vilassar de Dalt contra el Càncer
11-12 de juny de 2022 - Venda de plantes a les escales de l’església
organitzada per l’Associació Vilassar de Dalt contra el Càncer
23 d’octubre de 2022 - Fira del Bolet
organitzada pels Amics dels Bolets de Vilassar de Dalt
10 i 11 de desembre de 2022 - Fira de Nadal
Cabrils i Vilassar de Mar
Desembre de 2022 - Fira de Nadal
Vilassar de Dalt

Dissabte, 4 de juny
Al Parc de Can Rafart
De 10 a 14 h

INSCRIPCIONS I MÉS INFORMACIÓ:
- Mitjançant el web
www.juguetesmagin.com
- El mateix día del concurs fins a

esgotar places

Organitza:

Amb la col·laboració de:

10a Caminada
familiar
contra el Càncer
22 de maig de 2022,
a les 9 del matí, a la plaça de la Vila
RECORREGUT:
Plaça de la Vila - Pistes d’atletisme - Plaça de la Vila
Preu: 8€ (inclou samarreta, entrepà, sorteig i uns bons estiraments i animació
abans de la sortida a caminar amb la col·laboració de Sorlisport i Atabalades)

Inscripcions i venda anticipada:
Consultori Vilassar de Dalt contra el Càncer
(c/ Guillem Agulló i Salvador, 2)
Pastisseria Maria Teresa • Forn i Pastisseria Cros
Lampisteria Baylach • Electromèstics Roser Baylach
S’instal·larà una carpa a la plaça de la Vila, el diumenge 15 de maig, de 9 a 14 h.

www.vilassardedaltcontraelcancer.cat

VENDA DE PLANTES a les escales
de l’Església a la Plaça de la Vila

11 i 12 de juny de 2022
venda de plantes solidàries amb tots els nostres voluntaris de VDDCC
i els voluntaris del projecte REACCIONA de l’Institut Jaume Almera

Us esperem a tots!

Amb la col·laboració de:
ESGLÉSIA PARROQUIAL
DE VILASSAR DE DALT

www.vilassardedaltcontraelcancer.cat

Agraïment a la junta directiva 1996 – 2021
Han estat 26 anys de feina continuada, de vegades feixuga, però sempre
feina agraïda. Ha estat una Junta com n’hi ha poques. El seu grau de responsabilitat i de compromís ha estat i continua essent exemplar pel que té
d’esforç i de militància –si se’ns permet dir— per una causa tan noble com
és ajudar les persones afectades per una malaltia de càncer.
No hi ha paraules suﬁcients per expressar l’agraïment a totes les persones
que han format part al llarg d’aquests vint-i-cinc anys de la Junta Directiva
de Vilassar de Dalt contra el Càncer. Moltes, moltes gràcies!
Dir només moltes gràcies sembla molt poc, però aquest agraïment suposa
també recordar que si no hi hagués hagut el suport desinteressat de totes
les persones d’aquesta Junta al llarg de tots aquests anys, avui no llegiríem aquesta memòria, ni tindríem una nova Presidència, ni hauríem pogut
avançar en el desig de professionalitzar poc a poc l’Associació.
Tot això és el que aquesta Junta Directiva que ha deixat pas a noves generacions ha fet. Per tant no és només donar les gràcies és fer un petit
homenatge a la grandesa dels cors que han envoltat l’Associació.
Vol dir que és un col·lectiu generós i, sobretot, vol dir que és un col·lectiu
que te visió de futur.

Els nostres serveis complementaris
L’any 2021 va ser també un any complex. Molts dels nostres serveis van
patir una parada forçada que no va ser possible reiniciar ﬁns començat
l’any 2022.
Del conjunt de serveis complementaris només dos, el Taller de Costura i el
Taller de Qi Gong van continuar, en una primera etapa en un altre format.
La resta van patir una aturada i es preveu que es reprendran enguany
paulatinament.
TALLER DE COSTURA
A principis de l’any 2021 i atenent que
la pandèmia continuava entre nosaltres
la crida a la de prudència es continuava fent evident. Per això, el Taller de
Costura va continuar treballant en el
Mostra del Taller de Costura a les ﬁres
mateix format que havia iniciat l’any
anterior: en comptes de venir al consultori, trobar-se personalment i treballar conjuntament, l’equip va continuar organitzant-se de forma que es
programaven les feines, es facilitaven els materials necessaris a cadascuna de les persones que formen part del Taller i s’ho enduien cadascuna a
casa seva. Un format ben diferent del que històricament es feia, però calia
prendre les mesures sanitàries necessàries d’una banda i no deixar-se vèncer en la parada de l’activitat de l’altra.

TALLER DE QI GONG
Igualment, en el cas del Taller de Qi Gong, va continuar essent necessari
prendre les mesures adequades però, no obstant això, val a dir que no es
va trigar gaire a fer activitats presencials.
En qualsevol cas es van continuar oferint les càpsules d’exercicis que els participants podien
fer des de casa estant, si encara creien més prudent no desplaçar-se a la seu.
Un canvi de format interessant i
nou que va donar els seus fruits
tant l’any 2020 com l’any 2021.
Balls terapèutics i motivacionals
www.vilassardedaltcontraelcancer.cat

MEMÒRIA
any 2021

Memòria de l’entitat
EVOLUCIÓ PSICOSOCIAL – SERVEI PSICOSOCIAL
L’any 2021 ha estat novament un any complex atesa la situació de pandèmia del
coronavirus que ens està canviant la manera de viure des de molts punts de vista.
Està clar, a la vista dels resultats d’aquests darrers dos anys, que les dades de les
visites presencials han quedat alterades sensiblement arran de l’obligada parada
que la societat ha hagut de fer per lluitar col·lectivament enfront d’aquesta situació.
La pandèmia ha portat a la societat un sentiment de neguit i d’angoixa desconegut els anys anteriors i d’aquest sentiment no n’han quedat exemptes les persones
malaltes de càncer. Primer perquè aquesta malaltia, arran de la situació d’estrès
dels hospitals, ha quedat, sense voler, aen segon terme i, segon, perquè la diﬁcultat de la socialització en restar tancats a casa ha comportat l’alentiment del
treball psicològic que es necessita per enfortir l’esperit.
Els darrers anys hem presentat per separat les dades de psicooncologia i de medicina integrativa. Atès que ambdues disciplines s’incardinen molt bé entre elles,
a partir d’aquest any 2022 presentarem les dades conjuntament i, alhora, presentarem la comparativa a través dels cinc darrers anys.
Conseqüentment, enguany presentem l’evolució psicosocial corresponent al quinquenni 2017 – 2021 i, de forma particular, les dades tipiﬁcades corresponents a
l’any 2021.
A les pàgines següents s’inclouen les gràﬁques on es contemplen totes les dades
especiﬁcades i contextualitzades. No obstant això, es creu oportú insistir i destacar en format breu el següent :
• Al llarg de l’any 2021 VDDCC ha atès 50 pacients.
• Aquests pacients han estat atesos a través de 225 visites.
• La mitjana d’edat dels pacients atesos ha estat majoritàriament, majors de 50
anys. Concretament, entre 51 i 60 anys (13 pacients), entre 61 i 70 anys (12 pacients), majors de 71 anys (7 pacients). Dir també que s’han visitat 13 persones
d’edats compreses entre els 20 i els 50 anys. Cal destacar també que VDDCC ha
atès 5 persones menors de 20 anys.
• El 63’5% de les visites efectuades al llarg de l’any són majors de 50 anys. No
obstant això, 30 visites es portaren a terme a menors de 20 anys.
• Les visites han cobert un ampli espectre de tipus de càncer, 17 en total. Els més
recurrents han estat el de mama, d’ovaris, pulmó, fetge i leucèmia.
• Els pacients són provinents majoritàriament del Maresme, en especial de Vilassar de Dalt. Dels 50 pacients visitats al llarg de l’any 2021, 28 pacients són de
Vilassar de Dalt.

Memòria de l’entitat
SERVEI DE PSICOSOCIAL 2021
Nombre de visites























Nombre de visites per edat

Nombre de pacients per edat
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Memòria de l’entitat
SERVEI DE PSICOSOCIAL 2021
Nombre de visites per tipus de càncer
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Memòria de l’entitat
SERVEI DE PSICOSOCIAL 2021
Nombre de visites per poblacions
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Memòria de l’entitat
LIQUIDACIÓ INGRESSOS 2021
Activitat pròpia
- Fira de Plantes a la plaça de la Vila
- Fira de Sant Jordi, plaça de la Vila
- Fira mes de Juliol
- Donatius socis
- Donatius, varis
- Donatius llibres 25è Aniversari
- Venda de Mascaretes VDDCC
- Campanya conjunta FECEC, dia Mundial Càncer
- Taller Costura i altres
- Concert Solidari Dia Mundial del Càncer de Mama
- Sortejos i Paneres de Nadal,
- Col·laboració OncoSalut Cabrils

6.182,00
1.380,00
7.192,87
8.085,00
2.339,50
1.190,00
330,00
1.467,53
3.92,00
4.719,00
2.857,50
1.300,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

TOTAL INGRESOS ACTIVITAT PRÒPIA 40.235,40 €
Subvencions sol·licitades i concedides
- Ajuntament de Vilassar de Dalt 2020, ordinària
- Subvenció CaixaBank 2020
- Subv. Dep.Afers Socials 2021– GC – Voluntariat
- Subv, GENERALITAT, dfa. bestreta
- Subv. GENERALITAT, dfa. bestreta
- Subv. Diputació 2021
- Subv. Diputació 25è Aniversari
- Subv. Dep. De Salut 2021

TOTAL SUBVENCIONS CONCEDIDES

TOTAL INGRESSOS ANY 2021
www.vilassardedaltcontraelcancer.cat

2.000,00
6.000,00
425,62
93,75
509,41
1.046,44
5.086,50
2.550,00

€
€
€
€
€
€
€
€

17.711,72 €

57.947,12 €

Memòria de l’entitat
LIQUIDACIÓ DESPESES
Funcionament ordinari
Serveis professionals, suport oncològic i atenció públic 20.926,00 €
Assegurances consultori i Voluntaris
780,32 €
Gestió Xarxes Socials
2.105,40 €
Manteniment del consultori
5.977,98 €
Material d’oﬁcina/manteniment informàtic
1.545,87 €
Material de publicitat i de prevenció
4.795,64 €
Despeses Fira
1.167,12 €
Protecció de dades i de riscos
817,96 €
Quotes Federacions: FECEC-FVS-3er SECTOR
872,76 €
Serveis bancaris
476,10 €
Tributs
77,00 €
Altres
1.070,27 €

TOTAL

40.612,42 €

Serveis terapèutics
Despeses Taller de Costura/GAM

TOTAL

1.428,72 €

1.428,72 €

Activitats complementàries
Espectacles i concerts solidaris
Edició llibre 25è Aniversari
Exposició 25è Aniversari

TOTAL

847,09 €
1.777,36 €
2.442,82 €

5.067,27 €

TOTAL DESPESES CORRENTS

47.108,41 €

EXCEDENT

10.838,71 €

És de justícia agrair en aquest apartat la valuosa aportació
de la COOPERATIVA LA FRATERNAL.
La seva col·laboració va contribuir que l’Associació mantingués un nivell
d’ingressos suﬁcients per continuar atenent els nostres pacients.
www.vilassardedaltcontraelcancer.cat

Memòria de l’entitat
INGRESSOS 2021

DESPESES CORRENTS 2021

www.vilassardedaltcontraelcancer.cat

Col·labora amb l’entitat
Si vols formar part de l’equip de col·laboradors VILASSAR DE DALT CONTRA EL CÀNCER, et convidem a omplir aquesta butlleta:
Nom i cognoms
Data de naixement

DNI

Professió
Adreça
Població

CP

Província

Tel.

Tel. mòbil

Correu electrònic
Som Entitat d’Utilitat Pública. La vostra aportació com a soci/a gaudeix d’una boniﬁcació a l’IRPF
d’un 75%, els primers 150€ i d’un 30% a partir de l’esmentada xifra.

Vull formar part dels col·laboradors de l’Associació Vilassar de Dalt contra el Càncer, entitat declarada d’utilitat pública, a través d’una quota periòdica amb càrrec
al c/c o llibreta d’estalvi de l’entitat bancària
Núm. de compte: Entitat
IBAN

Quantitat:

10 €

20 €

30 €

50 €

Altra quantitat
Periodicitat:

Mensual

€

Trimestral

Anual

Vull col·laborar una sola vegada amb l’aportació de:
€
Data:

Signatura

El Responsable del tractament VILASSAR DE DALT CONTRA EL CÀNCER, en compliment del Reglament General de Protecció de Dades
UE-2016/679, del Parlament i Consell d’Europa, els informa que les seves dades personals seran tractades per formar part de l’equip de
col·laboradors i que no es cediran a tercers, llevat que sigui per obligació legal, o per al tractament comptable i ﬁscal, mitjançant un
contracte de prestació de serveis entre el Responsable del Tractament i l’Encarregat del tractament, i que poden exercir els seus drets:
d’accés, rectiﬁcació, supressió, oposició, portabilitat i limitació a VILASSAR DE DALT CONTRA EL CÀNCER.

Junta actual de Vilassar de Dalt contra el Càncer

La tasca de Vilassar de Dalt contra el Càncer
Sempre al costat dels malalts oncològics i les seves famílies

Horaris d’atenció al públic
Consultes diverses i demanda d’hora de visita:
Dimarts, dimecres i dijous, de 10 a 14 h i de 16 a 19h
A través de xarxes: info@vilassardedaltcontraelcancer.cat
Telèfons 93 753 91 02 - 637 189 296

Atenció al públic visites psicosocials
Cita prèvia: Demanar hora en l’horari d’atenció al públic

