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A Kālida solem dir que "cada dia és jornada de
portes obertes". Des del 6 de maig del 2019 això
és una realitat al centre Kālida Sant Pau. La
inauguració i posada en marxa d'aquest
primer centre ha estat la fita més rellevant del
2019 i de la nostra curta història. Per a Kālida, les
"portes obertes" són molt més que paraules.
Aquest concepte reflecteix el nostre compromís
d'acompanyar totes les persones que conviuen amb
el càncer, adaptant-nos a les seves necessitats.
Mentre es construïa el primer Centre Kālida, el
nostre
equip
professional
ja
brindava
acompanyament psicosocial, en una ubicació
temporal cedida per la Fundació Privada Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau.
Ara, mentre redacto aquestes línies, portem més de 2 mesos oferint suport psicosocial
gràcies a "Kālida a casa", la nostra forma d'acompanyar a distància des que va
començar el confinament causat per la Covid-19 i que va obligar a suspendre
temporalment l'atenció al centre.
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Durant l'any passat, hem tingut prop de 6.100 visites, en les que hem ofert suport
emocional, pràctic i social de manera totalment gratuïta i oberta a tothom. Hem comprovat
que les persones a les que acompanyem, gràcies al seu esforç i resiliència,
aconsegueixen millorar el seu benestar i la seva qualitat de vida. La nostra missió és
posar a la seva disposició les eines perquè treguin el millor d’elles mateixes. Per
això ens satisfà saber que el 89% d'elles recomanarien Kālida a qui es trobi en la mateixa
situació.
En les següents pàgines trobareu totes les xifres i la informació que reflecteix un any d'intens
treball per part de l'equip professional de la Fundació, les persones voluntàries i de tots els
qui formem part d'aquest apassionant projecte.
Personalment, vull agrair la confiança que ha fet possible que arribem fins aquí.
D'una banda, la de les persones que ens permeten estar al costat d'elles en un moment tan
dur de les seves vides. Per una altra, la dels professionals de la salut que recomanen als
seus pacients acostar-se a Kālida i, finalment, la dels Amics de Kālida, donants particulars,
corporatius i institucionals que aporten els recursos econòmics i en espècie que fan viable
la Fundació Kālida.
Durant el 2020 haurem de respondre a nombrosos reptes, molts d'ells inimaginables
fa alguns mesos, com el d’adaptar-nos i aprendre de la situació que ha provocat el
coronavirus. Només ho aconseguirem si comptem amb la confiança i la generositat de les
persones que ens heu acompanyat fins aquí, i de moltes altres que s'aniran sumant.
Gràcies al vostre suport podrem seguir estant al costat de les persones que
conviuen amb el càncer, així com treballar en el desplegament d'una xarxa de
Centres Kālida. El meu més sincer agraïment en nom del patronat i de l'equip professional
i de voluntaris de Kālida, per aquest any i per tots els que vindran.

Germán Castejón
President

En els últims 30 anys, la mortalitat del càncer ha disminuït, tot i que la
seva incidència augmenta. S’estima que un de cada dos homes i una
de cada tres dones seran diagnosticats de càncer. Amb una taxa de
supervivència del 53% a cinc anys, anàloga a l’europea1, el càncer
tendeix a cronificar-se. A Catalunya, prop de 120.000 persones2
viuen amb càncer i es calcula que al 2030 aquesta xifra s’haurà
duplicat.
Com a resultat del diagnòstic i del tractament, les persones amb càncer
s'enfronten a un ventall d'emocions que poden anar des de l'ansietat
fins a la solitud i l'aïllament.
Actualment, la majoria de pacients
necessitats psicosocials no ateses:

oncològics

catalans

tenen

• Només 1 de cada 10 rep atenció psicològica.
• La majoria de pacients pateix trastorns adaptatius.
• L'estrès té un impacte molt fort en el benestar i la qualitat de
vida així com en la tolerància i adherència al tractament.
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Davant d'aquesta situació, Kālida vol ser un complement que reforci
els esforços del sistema públic de salut amb:
• Una assistència professionalitzada i d'alta qualitat.
• Acompanyament en totes les etapes del procés oncològic. Un
programa integral de suport psicosocial dirigit al pacient, i als
seus éssers més propers, basat en l'evidència empírica i que
compta amb l'assessorament i supervisió d'un Comitè de
Seguiment en l'Hospital en què es trobi cada centre.
• Un servei totalment gratuït, sense necessitat de cita
prèvia ni derivació mèdica, on s'atenen les necessitats
individuals i es fomenta l'ajuda a través del grup.
• Un espai dissenyat sobre la base del concepte
d'arquitectura per tenir cura que contribueix al benestar
de les persones que el visiten i facilita el desplegament del
programa de suport emocional, pràctic i social.

1

Sociedad Española de Oncología Médica “Las cifras del cáncer en España 2019”, Febrero de 2019.
https://seom.org/dmcancer/wp-content/uploads/2019/NdP_Dia_Mundial_Cancer_2019.pdf
2
Dades estimades en base al Pla Director d’Oncologia de Catalunya de la Generalitat de Catalunya de
2016, actualitzat maig de 2018

La Fundació privada Kālida (www.fundaciokalida.org) fou
constituïda a finals del 2015 a Barcelona amb l'impuls de la Fundació
Privada Nous Cims així com la Fundació Privada Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau, Kālida promou un model d'assistència psicosocial, per
a pacients amb càncer, centrat en la persona. El seu objectiu és crear
centres, situats a pocs metres dels Serveis d'Oncologia dels hospitals
públics de referència en tractaments del càncer, amb espais per acollir
i acompanyar les persones que ho necessitin així com als seus
familiars, amics o cuidadors. En ells trobaran suport pràctic,
emocional i social, un ambient agradable especialment dissenyat per
a sentir-se acompanyades, informades i compreses. Aquest servei totalment gratuït - té com a finalitat complementar els tractaments
mèdics dels hospitals i s'inspira en el model d'atenció psicosocial de
l'ONG escocesa Maggie's, formant part de la seva xarxa internacional
de centres. El primer centre inaugurat és Kālida Sant Pau, que va
obrir les seves portes el 9 de maig del 2019 al recinte de l'Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.
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Direcció: Centre Kālida Sant Pau. Carrer Sant Antoni Maria Claret,
167, 08025 Barcelona
Web www.fundaciokalida.org
Email: hola@fundaciokalida.org
Tel. 935 537 930 - CIF: G6685124
Constitució: desembre del 2015
Registre: Núm. 23.962 del Registre de Fundacions de la Generalitat de
Catalunya (classificada como benèfica de tipus assistencial) per
resolució de la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya
Regim fiscal: La Fundació ha optat pel règim fiscal especial establert
en el Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de
les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al
mecenatge.

Els patrons de Kālida són persones voluntàries compromeses
amb la missió de l’organització i constitueixen el màxim òrgan
de la Fundació. Entre d'altres, contribueixen a promocionar
l'organització, vetllen perquè se'n compleixin els seus objectius,
marquen les polítiques generals i prenen les decisions estratègiques
com també s’encarreguen d’aprovar els pressupostos i els comptes
anuals. Tanmateix, són les persones encarregades de garantir que es
mantenen els nostres valors així com el bon govern de l’entitat,
assessorant i donant suport al Director/a de la Fundació Privada Kālida.
A finals de l’any 2019, tots els càrrecs del Patronat són gratuïts d'acord
amb els Estatuts i la legislació vigent.
Sr. Germán Castejón
President
Sr. Miquel Roca i Junyent
Secretari
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Sr. José Luis Rubiralta
En representació de la Fundació Nous Cims, entitat Patrona
Fundadora
Tresorer
Vocals
Dr. Agustí Barnadas
Cap del Servei d’Oncologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Dr. Josep Tabernero
Cap del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Vall d’Hebron de
Barcelona
Sr. Jordi Bachs
En representació de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau, entitat Patrona Fundadora
Sra. Laura Lee
Chief Executive Officer Maggie’s
Arq. Benedetta Tagliabue
Cofundadora i CEO de Miralles Tagliabue EMBT

Durant l’any 2019 l’equip de Kālida ha anat creixent i
desenvolupant-se a mida que s’apropava l’obertura del seu
primer Centre, Kālida Sant Pau. Per al seu correcte funcionament,
la Fundació Kālida necessita una combinació de professionals en la
gestió i l’administració, amb experts en l’àmbit de l’atenció a les
persones que conviuen amb el càncer així com el suport de persones
voluntàries. A finals de l’any 2019, l’equip operatiu de la Fundació
Kālida estava conformat per les següents persones:
Direcció, Gestió de la Fundació
Joan Reventós, Director
Maria Pía Rodríguez, Responsable de Captació de Fons i Comunicació
Kālida Sant Pau
Sara García, Psicooncòloga, Coordinadora del Centre
Esther Margarit, Infermera, Especialista en Suport Oncològic
Eva Frechilla, Treballadora Social, Assessora en Serveis i Prestacions
Socials
Ana González Jareño, Psicooncòloga
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Col·laboradores externes
Núria Durán, Nutricionista-Dietista
Adriana Jarrín, Professora de Ioga
Núria Mompin, Art terapeuta. Amb la col·laboració de Nous Cims.
Iolanda Pujol, Art terapeuta. Amb la col·laboració de Nous Cims.

Des de l’inici de les seves activitats, Kālida ha comptat amb el suport
de persones voluntàries per ajudar a desenvolupar diverses tasques.
Des de la inauguració de Kālida Sant Pau s’han incorporat el “voluntaris
de centre”, que són un pilar clau pel funcionament del centre i l’acollida
de les persones que el visiten. A finals del 2019 el grup de voluntaris
estava conformat per:
•
•
•
•
•

10 persones voluntàries del centre Kālida Sant Pau per gestionar
l’espai i oferir la millor de les benvingudes a les persones que ens
visiten.
2 persones per tasques administratives del centre.
3 persones per donar suport a la captació de fons i la difusió.
1 persona especialista per a la realització del Taller “Cuida’t la
teva pell” – Núria Izquierdo
Diverses persones implicades en esdeveniments o tasques
puntuals (15)

"Volia tenir contacte directe amb les persones amb càncer i les seves
famílies. M'omple molt quan una persona ve molt vulnerable i veig que aquí
l’ ajudem. M'omple molt el contacte humà . Dono una mica ... i rebo molt
més". Isabel. Voluntària de centre.
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Maggie’s és una organització internacional, constituïda el 1995,
pionera en el suport psicosocial integral a persones amb càncer.
Els seus centres, construïts dins dels recintes d'hospitals públics i
projectats per reconeguts arquitectes com Norman Foster, Frank Gehry
o Richard Rogers, entre d'altres, disposen de personal altament
qualificat i implicat que ofereix un programa amb evidència
demostrada per complementar el tractament mèdic. El programa de
Maggie 's està reconegut pel Departament de Salut del Regne Unit com
“best practice” tant en el Càncer Reform Strategy (2007) com en
l'informe de National Cancer Survivorship Initiative Report (2013).
Actualment, disposa de 26 centres al Regne Unit -més un projecte a
Hong Kong i un altre a Tòquio i està en procés d'expansió a Noruega i
els Països Baixos- És reconeguda internacionalment com a referent en
el seu camp.
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Cada centre segueix la visió de Maggie Keswick Jenckcs sobre la
cura de les persones amb càncer. Maggie va viure amb càncer avançat
durant dos anys i estava compromesa amb la idea que "les persones
amb càncer no han de perdre l'alegria de viure per la por a morir".
Maggie's, a més de donar suport i aprovar el projecte a Barcelona -una
cosa que ha estat clau per al seu desenvolupament- ha posat la seva
experiència i know how a disposició de Kālida, que forma ja part de la
seva xarxa internacional de centres.

A l’entorn local, també considerem molt rellevant el treball en
xarxa i la complementarietat amb altres organitzacions. Per això,
vàrem presentar la nostra candidatura a la Federació Catalana
d’Entitats contra el Càncer (FECEC), la qual va ser acceptada al maig
del 2019, i al llarg de l’any vàrem signar convenis de col·laboració amb
diverses entitats: Asociación Española de Afectados de Cáncer de
Pulmón (AEACAP), AdSalutem Institute.

Interiorista
Càncer de còlon
"Hi continua havent un estigma amb el càncer.
Jo no parlava per por que em jutgessin. Em
vaig acostar per primer cop a Kālida durant la
"Kālida Sant Pau ha nascut
per
acompanyar,
fins i l'espai, les
quimio.
M'agrada
molt el format:
tot acariciar, oferint espais
per
parlar,
per
relaxarportes obertes, i que ningú em jutgi. Sento
se, per aprendre, permolta
autocontrolar-se,
fugir
llibertat, i poc a per
poc vaig
reubicant-me.
una estona si cal, per a M'han
rebre salvat
una alenada
d'aire
bastant! Crec que Kālida pot
fresc, lluny de l'entorn de la bata blanca".
ajudar molt a tothom amb càncer ".
Dr. Agustí Barnadas.
Cap del Servei d’Oncologia Mèdica.
Hospital de Sant Pau. Patró de la Fundació Kālida

Sovint la notícia de la diagnosi de càncer desborda a la persona i ni
tan sols sap quines preguntes de fer o per on començar. La
desfeta pot afectar a nivell físic, emocional o social.
Kālida proporciona el suport emocional, pràctic i social que les
persones amb càncer, els seus familiars, amics o cuidadors necessiten
com a complement a l'atenció mèdica que reben els pacients en els
centres hospitalaris.
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El programa de suport psicosocial integral es basa en l'evidència
científica i en l'experiència de més de 20 anys aconseguida per
l'organització internacional Maggie's. Alguns dels nostres principis
generals més rellevants són:
•
•
•
•

Entenem que cada persona viu el càncer a la seva manera.
Ajudem a les persones a ajudar-se a elles mateixes.
El Programa es basa en l'evidència i l'experiència de Maggie's.
A Kālida es pot accedir de forma lliure i sense cita prèvia, sense
importar el lloc on el pacient està rebent el seu tractament.
• Els grups de suport són essencials en el treball assistencial en
proporcionar espais segurs on compartir experiències i
aprenentatges.
• No tractem pacients, sinó que acompanyem i donem suport a les
persones que mereixen una atenció personalitzada.
• L'arquitectura dels Centres és fonamental en l'ajuda que presta.
Tots els serveis i activitats que es despleguen son totalment gratuïts i
impulsats per un equip de professionals assistencials (psicòlegs,
infermeres, treballadores socials, nutricionistes ...) que compten amb el
suport permanent de persones voluntàries. Els espais, creats sota el
concepte d'arquitectura per cuidar, ofereixen diferents eines i tècniques
per abordar el procés oncològic, de forma complementària al tractament
mèdic.
Fotos gentilesa de Jason Keith

Per donar resposta a les diferents necessitats tant de les persones
que viuen amb el càncer com a les del seu entorn, el programa de
suport que ofereix Kālida s'estructura en tres àmbits, oferint
diferents serveis i activitats :

Pràctic
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Davant l'angoixa, l'ansietat i les pors que sol produir el càncer, el suport
emocional és clau perquè les persones afectades puguin travessar les
diverses etapes del procés amb el major benestar emocional possible,
contribuint a reduir l'ansietat, l'angoixa o la depressió , entre d’altres
patologies, per aconseguir un millor ajust al procés. Oferim:
-

Teràpia psicooncològica individual, de parella o familiar.
Cursos de Gestió de l'Estrès i Mindfulness.
Cursos i sessions d'Artteràpia.
Grups de Suport Emocional - teràpia grupal - per a malalts
avançats i diferents tipus de patologia.

Les professionals a càrrec d'aquest pilar assistencial són les
Psicooncòlogues, Sara García i Ana González. Graduades en Psicologia,
i amb més de 10 anys d'experiència en l'àmbit del suport emocional a
persones que conviuen amb el càncer.
En el cas de l’Artteràpia, aquesta és possible a Kālida gràcies a la
implicació de la Iolanda Pujol i la Núria Mompín, art terapeutes
professionals, que la Fundació Nous Cims cedeix a Kālida per a que
puguin fer les seves sessions o el curs.

El càncer té un impacte molt significatiu en els aspectes pràctics
de la vida de les persones: canvis i malestar físic, decaïment, efectes
secundaris dels tractaments, etc. Per això Kālida els ofereix:
-

-
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Informació fiable i basada en l'evidència que els ajuda a
comprendre el seu diagnòstic i les conseqüències dels tractaments,
incloent l'accés a una biblioteca amb títols supervisats per
professionals sanitaris i de l'àmbit psicosocial que els visitants poden
dur-se a casa en préstec.
Orientació sobre com millorar el seu benestar físic:
o Taller teòric-pràctic de nutrició "Menjar sa",
o Sessions sobre la cura de la pell i les mucoses "Posa't en la teva
pell"
o Taller de preparació per al trasplantament de medul·la òssia.
o Hàbits saludables per al descans en "El Bon Dormir"
o Activitat física adaptada:
▪ Ioga oncològic.
Les professionals a càrrec d'aquest pilar assistencial són les
Especialistes en Suport Oncològic, Esther Margarit i Sandra Fernández.
Graduades en Infermeria, i amb més de 10 anys d'experiència en
l'àmbit de la infermeria oncològica. Per als tallers de nutrició, cura de
la pell i activitat física comptem amb personal extern amb comprovada
experiència i la titulació corresponent, i promovem les aliances
estratègiques amb diverses entitats que aporten el seu coneixement
específic en cada matèria.

En la majoria dels casos, les persones amb càncer i les seves famílies
s'enfronten a situacions en les que els seus ingressos es veuen
reduïts i les seves despeses incrementades. La cura de nens i
de gent gran a càrrec es ressent, i en l'àmbit laboral i administratiu
cal resoldre múltiples aspectes, quan menys energia es té.
-

-

-
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Acompanyament social individual i familiar: els donem
informació, orientació i seguiment per al cas particular de cada
persona i la seva família.
Taller "Estic de Baixa": oferim informació i promovem l'intercanvi
d'experiències amb un grup reduït de pacients o cuidadors, el seu
objectiu és orientar sobre la gestió dels aspectes laborals que són
conseqüència de la diagnosi: baixes, incapacitats, etc.
Taller "Què puc necessitar?": compost per dues sessions que
tracten de forma grupal diferents aspectes socioeconòmics i familiars
clau que s'han d'afrontar durant el càncer. Les sessions versen sobre
"Reorganització familiar" i "Canvis Econòmics".
Aquest tipus de suport és brindat per la especialista en Suport Social i
Prestacions, Eva Frechilla. Treballadora Social amb àmplia experiència
en l'àmbit oncològic, tant en entitats socials com hospitalàries.

La incorporació de l’Ana González al mes de febrer dóna per
acabat el procés de selecció de l’equip professional de
suport i acompanyament que es responsabilitzarà de posar
en marxa el primer Centre Kālida.

Poques setmanes abans de la inauguració del centre Kālida
Sant Pau, les persones voluntàries, seleccionades i
formades durant el primer trimestre, inicien la seva
contribució en la implantació de l’espai i posterior obertura.

El 6 de maig Kālida Sant Pau comença a rebre els seus
primers visitants. Dies després s’inaugura amb un acte
senzill i molt emotiu, molt especialment per aquelles
persones que havíem treballat per fer-ho realitat.
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Amb la posada en marxa del Centre s’inicia el desplegament
de les activitats de suport i acompanyament. Destaquem el
format “Apropa’t”, suport especialitzat per part de l’equip
professional, sense cita prèvia ni derivació mèdica.

El Patronat acorda la creació del Consell de Mecenatge per
establir vincles estrets amb els principals col·laboradors de
Kālida. Fundació Áurea i Cementos Molins en son primers
membres d’una llista que s’ha d’ampliar amb el temps.

Tal com obliga la nostra pertinença a la Xarxa
Internacional de centres Maggie’s, realitzen la 1ª
avaluació del suport a les persones que ens visiten. Veure
resum dels principals indicadors a la pàgina 15.

Responent a la visió i missió de la Fundació Kālida, es
comença a treballar en un pla d’expansió de Centres
Kālida per tal d’oferir el model d’acompanyament a altres
hospitals públics de referència, en primer lloc de Catalunya.

ansió de Centres Kālida per tal d’oferir el model d’acompanyament
a altres hospitals públics de referència, en primer lloc de Catalunya.

Jubilat
Càncer de pulmó
"Soc molt tossut i lluitador, però em feia molta
pena per la meva dona. Vaig passar proves
diagnòstiques molt dures i esgotadores. En
Kālida vaig trobar pau i un silenci commovedor.
M'han ajudat a acceptar la situació, a tenir més
esperança ja trobar-me amb persones que
passen pel mateix que jo. Recomano Kālida a
tothom qui ho necessiti com jo."
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Fotos gentilesa de Jason Keith

Durant el 2019, Kālida ha anat desplegant progressivament el
programa de suport i acompanyament, basant-nos en l’evidència i el
model de Maggie’s, alhora que escoltant activament les necessitats que
cada un dels nostres visitants ens han anat expressant.
Durant l’exercici hem anat mesurant l’impacte de l’acompanyament
ofert, avaluant aspectes tant quantitatius com qualitatius sobre
cadascuna de les nostres àrees de suport, i que es sintetitzen amb els
següents indicadors:
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*Les absències no excusades prèviament no superen el 5% ni en el suport individual ni el grupal

L’objectiu de Kālida és estar al costat de les persones posant a la seva
disposició les eines perquè treguin el millor d’elles mateixes. Serà
gràcies al seu esforç i resiliència, que aconseguiran millorar el
seu benestar i la seva qualitat de vida.
Gràcies a l’experiència de Maggie’s i l’escolta activa de les necessitats
que ens transmeten les persones que ens visiten, hem posat a la seva
disposició els següents cursos, tallers i sessions que enguany hem
pogut desplegar a un espai que contribueix a la seva adherència i
permanència generant un estret vincle terapèutic i una comunitat de
persones implicades en la millora del seu benestar:

Suport / Activitat

Grup /
Curs /
Taller

Sessions
Inscripcions Assistència % Ocupació
programades Tramitades
Real
/ Places

Social
Taller “Estic de Baixa Mèdica”
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11

11

66

63

88%

2

2

13

6

38%

1

1

8

2

75%

2

2

9

6

38%

106

106

103

97%

29

29

160

158

53%

Artteràpia – Curs de 12 sessions

1

5

40

29

73%

Grup de Suport emocional Malalts
Avançats

1

18

111

109

76%

Curs "Viure bé amb Estrès"

8

48

429

331

77%

Curs “Mindfulness”

4

28

241

215

84%

543

543

509

94%

1

36

266

175

65%

Taller “Què puc necessitar? Canvis
econòmics”
Taller “Què puc necessitar?
Reorganització familiar”
Taller “Què puc necessitar? Tràmits
administratius”
Suport social individual i familiar
Emocional
Artteràpia – Sense Cita Prèvia

Teràpia emocional individual, parella i
familiar
Pràctic
Sessions de “Ioga Oncològic”
Taller Nutrició “Menjar sa”
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27

255

163

68%

Taller Suport al Trasplantament
Medul·la òssia

1

2

19

9

56%

Sessions “Relaxació”

1

91

657

575

54%

Taller “Posa’t a la teva pell”

1

6

90

65

90%

Taller “L'estiu a la teva pell”

1

1

14

9

100%

2.578

2.578

2.578

100%

307

2.378

1.915

64%

Total Suport Individual

3.227

3.227

3.190

99%

Total 2018

3.534

5.605

5.105

91%

Suport individual "Apropa't" - sense cita
prèvia
Total Suport Grupal

La pertinença de Kālida a la xarxa internacional de Centres
Maggie’s obliga, entre altres requisits, a realitzar una
avaluació anual en base a un qüestionari normalitzat per a
tots els Centres en funcionament de la xarxa (29) i que és
tabulat i analitzat posteriorment per aquesta organització
internacional. Els principals resultats de Kālida Sant Pau per
a l’any 2019 expressats per les persones enquestades foren
els següents:

Tècnica: qüestionari presencial autoadministrat al Centre Kālida.
Univers: visitants de Kālida Sant Pau.
Mostra: 1% de les visites.
Mostreig: selecció aleatòria visitants,
estratificat entre primeres vistes (30%) i
visites successives (70%).
Treball de camp: entre el 15 d’octubre i
el 15 de novembre del 2019.

Han puntuat Kālida Sant
Pau com “Excel·lent“.

Han considerat Kālida “Molt
útil” o “Útil”.

Pensen que Kālida ha tingut
un impacte positiu per a
elles.

Han conegut Kālida
derivades pels seus
metges.

Van accedir al Centre per 1a
vegada per informar-se sobre
un taller o sessió.

Considera “Molt útil” o “Útil”
apropar-se a Kālida sense
cita prèvia i rebre suport
d’un professional.

Considera “Molt útil” o “Útil”
poder citar-se amb les
psicooncòlogues del Centre.

Considera “Molt útil” o “Útil”
disposar d’un espai tranquil
per a reflexionar.

Dels enquestats havien
visitat més de 8 vegades
Kālida Sant Pau.
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Altres dades d’interès de l’enquesta: Gènere: 77% dones, 23% homes; Edat: 2% de 25 a 34 anys, 23% de 34 a
49 anys, 57% de 50 a 64 anys, 18% més de 65 anys. Tipus de persona: 62% amb càncer, 28% ha tingut càncer, 13%
familiar d’una persona amb càncer, 12% persones que han perdut a un ésser estimat pel càncer, 7% cuidadors, 2%
persones que han tingut càncer abans dels 18 anys.

32 anys, llevadora
Parella d’una persona con 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 a 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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Fotos gentilesa de Jason Keith

Durant la primera meitat de l’any 2019, Kālida va concentrar els seus
esforços comunicatius en donar a conèixer el seu programa assistencial
i l’apertura del seu primer centre, a la segona es va enfocar en establir
relacions amb potencials donants, tant particulars com corporatius i
institucionals, en fer rendició de comptes als ja existents, i en difondre
el desplegament de seu programa. Algunes fites a destacar són:
Gener – Sopar solidari al restaurant Farga Beethoven,
amb el suport d’Artists&Barcelona

Abril – “Veus Kālida” Creació de 3 nous vídeos sobre
l’activitat assistencial i el seu impacte, amb testimonis
de persones amb càncer i de professionals de Kālida.
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Maig – Activitats al voltant de la inauguració de
Kālida Sant Pau: jornada de portes obertes
“Benvinguts a Kālida” aprofitant la jornada de portes
obertes que organitza tots els primers diumenges de
mes el Recinte Modernista de Sant Pau (5/5),
esmorzar amb periodistes, acte institucional (9/5).

Maig – Juliol – Primera campanya informativa i de
captació d’Amics de Kālida, amb la col·laboració de
l’Hospital de Sant Pau i dels Centres d’Atenció Primària
de l’àrea d’influència.

Juliol – Signatura del conveni de col·laboració amb la
Fundación Social Áurea.

Octubre – Primera “Trobada entre Amics”, adreçada
als Amics de Kālida i donants de la comunitat, per
ensenyar-los el centre i explicar-los tot el que estan
fent possible gràcies a la seva col·laboració.
Octubre – Desembre – Iniciatives solidàrias de la
comunitat de proximitat a favor de Kālida:
Maritucaeva, Associació Gaudí Shopping, Gabinet
psicológic Indústria, i voluntaris.

Pel que fa a la comunicació, durant l’any 2019, Kālida ha estat
gradualment més activa en xarxes socials a través dels seus perfils de
Facebook, Twitter, i Instagram. Una part significativa dels usuaris
del centre ha conegut Kālida per aquests canals. També hem fet servir
Linkedin, per visibilitzar les col·laboracions corporatives, i el canal de
YouTube per difondre missatges assistencials i de servei. Primers tests
de captació de fons.
876 seguidors dels quals, 403 son nous. Més de 11.000 interaccions, amb ratis superiors
al 7%. 303 piulades. 442.000 impressions. Mitjana d’engagement: 6,3%
1264 seguidors, dels quals 566 són nous. Més de 21.000 interaccions.
246 posts, i 193.000 persones d’abast.
884 seguidors. 105 post i 96 històries amb una mitjana de 53.000 comptes impactats, i de
600 visualitzacions per publicació.
243 seguidors, 168 d’ells nous. Interaccions del 6,7%. 32 publicacions, amb més de
24.000 impressions
El 80% de la nostra comunitat a xarxes socials són dones.
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Finalment, pel que fa als mitjans de comunicació, Kālida ha emès 5
Notes de Premsa durant l’any 2019. Obtenint les següents mencions
en funció del canal de publicació. La major part, relacionats amb la
inauguració del seu primer centre.

32

11

2

4

La següent informació econòmica està extreta dels comptes anuals que
han estat auditats, amb una opinió favorable, per la firma DELOITTE
S.L. El corresponent dictamen està disponible a les nostres oficines i a
www.fundaciokalida.org/qui-som/#comptes.

ACTIU

2019(EUR)

ACTIU NO CORRENT
IMMOBILITZAT INTANGIBLE

1.796.231,35 €
1.483.986,90 €

IMMOBILIZAT MATERIAL
ACTIU CORRENT
DEUDORS COMERCIALS I ALTRES CTES.A COBRAR
EFECTIU I ALTRES ACTIUS LIQUIDS EQUIV.
TOTAL ACTIU

2018(EUR)

% Var

70.197,71 € 2459%
- €

312.244,45 €
214.118,55 €

70.197,71 €
253.625,29 €

345%
-16%

11.270,05 €
202.848,50 €

- €
253.625,29 €

-20%

2.010.349,90 €

323.823,00 €

521%

1.802.740,90 €

286.754,33 €

529%

279.225,84 €
30.000,00 €

142.434,89 €
30.000,00 €

96%
0%

112.434,89 €
136.790,95 €

66.093,38 €
46.341,51 €

70%
195%

PATRIMONI NET I PASSIU
PATRIMONI NET
FONS PROPIS
Capital
Resultats d'exercicis anteriors
Resultat de l'exercici

22

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS
Donacions i llegats de capital
Altres subvencions, donacions i llegats
PASSIU NO CORRENT
DEUTES A LLARG TERMINI
PASSIU CORRENT
DEUTES A CURT TERMINI
CREDITORS CIALS I ALTRES CTES. A PAGAR
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

1.523.515,06 €
1.434.480,89 €

144.319,44 €
956%
144.319,44 €
894%

89.034,17 €
153.183,00 €

- €
- €

153.183,00 €
54.426,00 €

- €
37.068,67 €

47%

398,98 €
54.027,02 €

9.143,19 €
27.925,48 €

-96%
93%

2.010.349,90 €

323.823,00 €

521%

ACTIU

PASSIU

ACTIU NO CORRENT;
1.796.231,35€

PATRIMONI NET;
1.802.740,90€

1.500.000,00€
1.600.000,00€
1.700.000,00€
1.800.000,00€
1.900.000,00€

2.000.000,00€

ACTIU CORRENT;
214.118,55€

FM
+159.692,55
€

PASSIU NO CORRENT;
153.183,00€
PASSIU CORRENT;
54.426,00€

*El Patronat ha determinat que l’excedent de l’exercici actual i anteriors serveixi per constituir un fons
de reserva per tal d’afrontar el desenvolupament de futurs nous projectes, com per exemple la creació
de nous Centres Kālida, així com per criteri de prudència per afrontar possibles eventualitats.

HAVER

2019(EUR)

2018(EUR) % Var

VENDES
ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ

2.700,00
708.458,64

80,00 € 3275%
388.295,32 €
82%

Aportacions periòdiques
Ingressos per activitats de captació

18.351,00
4.530,70

Donacions
Subv. donacions i llegats a l'explotació

543.780,48
80.773,99

Altres subvencions, donacions i llegats incorporats
Ingressos excepcionals

60.907,92
114,55

INGRESSOS FINANCERS

13,41

TOTAL HAVER

711.172,05

388.375,32 €

83%

COMPRES
SERVEIS EXTERIORS

12.667,54
137.577,74

6.724,44 €
101.978,30 €

88%
35%

TRIBUTS
DESPESES DE PERSONAL

569,92
323.904,95

109,20 €
210.806,53 €

422%
54%

ALTRES DESPESES DE GESTIÓ CORRENT
DESPESES FINANCERES

15.000,00
2.446,60

20.000,00 €
- €

-25%

AMORTIZACIÓ DEL IMMOBILITZAT
PÈRDUES PER ALIENACIÓ DE L’IMMOBILITZAT

79.714,65
2.499,70

2.415,34 €

3200%

SALDO CREDITOR

136.790,95

46.341,51 €

195%

TOTAL DEURE

711.172,05

388.375,32 €

83%

DEURE
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3%

1%

9%

Donacions
Subv.donacions i llegats a l'explotació

11%

Altres subvencions, donacions i llegats incorporats
Aportacions peròdiques
Altres ingresos*

76%

*Prestacions de serveis, ingressos per activitats i excepcionals

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50

93

90

85

2017

2018

2019

Totes les activitats desenvolupades per la Fundació Kālida durant l’any
2019 no haguessin estat possible sense l’impuls, la col·laboració i la
generositat de persones i entitats. A continuació destaquem algunes
de les empreses i fundacions que ens han fet costat.
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Kailas MT, s.l.

Almost 200 Productions S.L., Arlex Design, Bover, Capellini, Casa Gay, Centro Ortopédico L. Almirall,
Club Rotary Barcelona Milennium, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, EAP Dreta de l’Eixample SLP,
Farga Barcelona, Frinvert Hold S.L, Fundación María Francisca Roviralta, Fundación Real Dreams, Roca
Sanitarios, Saba Infraestructuras S.A., Xix Tonic Productions S.L.
Consulta aquí totes les empreses que van col·laborar amb la construcció i equipament de Kālida Sant
Pau durant el 2018: https://www.fundaciokalida.org/centres-kalida/sant-pau/#reconeixement
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