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La Pinassa Premià de Dalt

tenir suport i perquè els recursos es 
quedessin aquí.

Vosaltres no teniu seu sinó que 
és una feina de voluntaris. Teniu 
suport municipal? I per tant, teniu 
suport d’administracions com 
l’Ajuntament de Premià de Dalt, 
amb treball conjunt amb àrees 
específiques com Salut i Acció 
Social?

Sí, des de l’Ajuntament a través 
de les àrees d’Acció Social i Salut. 
Nosaltres el que hem fet fins ara com 
a voluntaris és transformar el tema 
de les banderetes per l’elaboració d’un 
calendari solidari anual que també és 
molt emblemàtic perquè sempre són 
fotos, racons o persones de Premià de 
Dalt. Amb els diners que es recapten, 
ajudem les persones que ho necessi-
ten.  

La Setmana Oncològica de Pre-
mià de Dalt també és emblemàtica, 
oi?

Enguany seria la 8a edició, però 
per la pandèmia la posposem de nou. 
És un esdeveniment bàsicament divul-
gatiu on es fan tallers, sessions amb 
metges, exposicions... També hem 
tingut un altre problema. Nosaltres a 
Premià de Dalt som voluntaris però a 
títol personal tothom és voluntari del 
que vol. A mi, com que soc infermera, 
m’encanta l’àmbit assistencial i aquest 

any no s’ha pogut fer, tant a domicili 
com a hospitals, per la covid-19. Cal-
drà esperar l’any vinent!

Quina és l’evolució a mitjà ter-
mini d’Oncolliga?

Hi ha molt bona predisposició per 
part de l’Ajuntament i per descomptat 
que per part nostra també en fer-nos 
nostre Oncolliga i aprofitar els recur-
sos que hi ha. Val la pena detectar les 
necessitats i veure què podem oferir. 
Aquest és el nostre objectiu ara. Per 
exemple, si es detecta que cal atenció 
domiciliària, haurem de plantejar com 
es fa d’acord amb altres recursos de 
l’atenció primària... El que no podem 
és començar la casa per la teulada.

 

Teniu en ment nous projectes?
Ens agradaria posar en marxa pro-

postes que es fan a altres municipis. 
Un d’aquests és “Encomanem salut”, 
un programa que es fa a alumnes 
d’ESO. Es va implantar una prova pilot 
a Sabadell i va anar molt bé. De fet, 
aquí ja hem fet tallers sobre nutri-
ció, una exposició sobre el càncer 
de mama, una activitat comunitària 
sobre el tabac a l’Ajuntament... És a 
dir, hi ha projectes que es poden fer 
si es necessiten. Tenim facilitat tant 
per part d’Oncolliga Barcelona com de 
l’Ajuntament. El que cal és tirar-ho en-
davant i aquest és el nostre objectiu.

Oncolliga és una organització sen-
se ànim de lucre que té per objectiu 
millorar la vida de les persones amb 
càncer i de les seves famílies mit-
jançant el suport psicològic i emocio-
nal del voluntariat que la conforma. 

Oncolliga es va fundar l’any 
2003, amb quina finalitat?

Va sorgir en ser conscients de les 
moltes necessitats que hi havia dels 
pacients amb càncer. Quan et donen la 
notícia que pateixes aquesta malaltia, 
és un sotrac per a la família i per al 
malalt. I aquí és on pren sentit Oncolli-
ga, ja que dona suport emocional a les 
famílies i al malalt i ho fa gratuïtament 
a tot arreu.

Com va néixer Oncolliga a Pre-
mià de Dalt?

Anys enrere, hi havia les senyores 
de les banderetes que recaptaven 
diners per a l’Associació pel Càncer. 
Quan aquestes persones es van fer 
grans, van donar el relleu a persones 
més joves. Aleshores ja existia Onco-
lliga en l'àmbit català i es van ajuntar 
amb Oncolliga Barcelona per tal de 
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L'entrevista

Estar al 
costat de qui 
ho necessita


