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Any 2019, 1er centre en funcionament. 

- 6.085 visites, 2.359 ho han fet per 

primera vegada. 

- 75% són de Persones amb Càncer i el 

25% de Cuidadores.  

- 25% d’ Homes i el 75% de Dones  

L’equip assistencial de Kālida Sant Pau ha 

ofert 3.529 sessions individuals o grupals 

que han beneficiat a 1.800 persones. 

- 3.227 sessions de suport individual:  

o 543 sessions de teràpia emocional 

(individual, parella o en família). 

o 106 d’acompanyament social. 

o 2.578 de suport pràctic sense cita 

prèvia. 

 

- 302 sessions grupals en format de 

cursos, tallers o sessions puntuals. 

o 127 sessions de suport emocional.  

o 14 tallers des de l’àrea social.  

o 161 sessions de suport pràctic.  

Grau de satisfacció de les persones que 

han participat en les activitats grupals:  

- El 99% està satisfet d’haver participat al 

grup.  

- La puntuació mitja dels tallers, sessions 

i activitats és de 9.4/10. 

- 83% recomanaria l’activitat en que ha 

participat a persones en la seva mateixa 

situació (segons metodologia Net 

Promoter Score® -NPS). 
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Us de la capacitat assistencial disponible 

en les activitats grupals:  

- Les inscripcions han cobert el 77% de 
les places disponibles. 

- El 81% del inscrits han assistit a les 
activitats i només un 4,6% no ha 

excusat la seva absència.    
- S’ha utilitzat el 63% de la capacitat 

assistencial grupal.  

 

Tot això ha estat possible gràcies a 

l’esforç, compromís i generositat de: 

- 6 treballadors. 

- 7 col·laboradors externs. 

- 17 voluntaris. 

- 8 Patrons. 

- Més de 170 persones Amigues de Kālida 

i donants. 

- 53 empreses, fundacions i entitats,  

col·laboradores.  

- 3.173 seguidors a les xarxes socials. 
 

Kālida es part de la xarxa internacional 

de centres Maggie’s.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 anys, llevadora 

Parella d’una persona amb càncer 

 

"Quan apareix el càncer en una persona tan 

propera et condiciona completament la vida. 

Una de les meves majors angoixes és pensar 

com tot aquest procés pot afectar la nostra 

filla. A Kālida he trobat l'acompanyament que 

respon a aquesta i d'altres necessitats que 

sorgeixen en el dia a dia de la meva 

convivència amb la malaltia. Representa un 

espai per a mi, per aprendre a cuidar-me. Crec 

que moltes persones i famílies poden 
beneficiar-se de tot el que ofereix Kālida 
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