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La Fundació Kālida (www.fundaciokalida.org) fou
constituïda el 15 de desembre de 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 de suport psicosocial integral per a persones
que conviuen amb el càncer. 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 amb càncer així com als seus familiars,
amics o cuidadors. En ells trobaran suport pràctic, emocional i social,
en un ambient agradable especialment dissenyat per a sentir-se
protegides, informades i enteses.
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'organització internacional
Maggie 's, formant part de la seva xarxa de centres..
Dades bàsiques de la Fundació Privada Kālida
Direcció: Centre Kālida Sant Pau.
C / San Antoni María Claret, 167, 08025 Barcelona
Web / email: www.fundaciokalida.org / hola@fundaciokalida.org
Telf. 93 050 23 23
CIF: G-66685124
Constitució: 12/2015
Registre: Núm. 23.962 del Registre de Fundacions de la Generalitat
de Catalunya (classificada com a benèfica de tipus assistencial).
Codi Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris de
Catalunya: E08725945 del centre Kālida Sant Pau.
Patrons de la Fundació Kālida
A 31/12/2020
Germán Castejón (President)
Sr. Miquel Roca i Junyent (Secretari)
Sr José Luis Rubiralta (Tresorer) - Fundació Nous Cims
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Vocals
Dr. Agustí Barnadas – Cap d’Oncologia Mèdica H. De la Santa Creu i
Sant Pau
Dr. Josep Tabernero - Cap d’Oncologia Mèdica H. Vall d'Hebron
Sr. Jordi Bachs - Gerent Fundació Privada del Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau
Sra. Laura Lee - CEO Maggie 's
Arq. Benedetta Tagliabue - Fundadora Miralles Tagliabue EMBT,
arquitecta de Kālida Sant Pau.
Equip de treball
A 31/12/2020
Operatiu: 8
Joan Reventós - Director
Maria Pia Rodríguez - Responsable de Captació de Fons i Comunicació
Gabriel Rodríguez – Tècnic Captació de Fondos y Comunicació Digital
Sara García - Coordinadora Centre Kālida Sant Pau i Psicooncòloga
Esther Margarit - Infermera Especialista en Suport Oncològic
Eva Mª Frechilla - Assessora en Serveis i Prestacions socials
Ana González – Psicooncòloga
Sandra Fernández - Infermera Especialista en Suport Oncològic
Persones Voluntàries: 22
Col·laboradors externs: 10
• Núria Durán - Dietista Nutricionista
• Robert Cilveti - Metge i Psicòleg - Adsalutem Sleep Medicine
• Iolanda Pujol i Núria Mompín – Arte terapeutas – Nous Cims
• Núria Izquierdo – Estètica Oncològica – Rilastil Cumlaude
• Berna Morales - Estètica Oncològica – Picam
• Edu Sánchez Villavechia – Fisioteràpia
• Adriana Jarrin – professora Ioga oncològic
• Jordi de Mateo – professor de Marxa Nòrdica – F. Claror
• Montserrat Figueras – Administració– CAF Gestión
• Antònia Fernández – Gestió Projectes – CAF Gestión
• Ibon Orrantia – Fundraising Digital
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2020, per moltes raons, serà un any memorable
per a tots els que l’hem viscut. En el cas de
Kālida, quan la pandèmia de Covid-19 va
impactar de ple, el nostre primer centre, Kālida
Sant Pau, tot just havia complert 10 mesos de
vida i encara estava desplegant el seu programa
d'acompanyament.
Ni per un moment dubtàrem a adaptar-nos-hi ràpidament per seguir
a disposició de totes les persones amb càncer i les seves famílies.
Sabíem que podrien necessitar suport; érem conscients que moltes
estaven patint una doble i fins i tot triple vulnerabilitat: l'impacte de
la Covid-19, conviure amb el càncer en temps de pandèmia i, en
alguns casos, viure aquest procés en situacions socials o personals
molt difícils.
Així ho vam fer, gràcies a l'esforç de l'equip professional i les persones
voluntàries. El seu compromís, ens va permetre atendre prop de
8.300 visites, més de la meitat d'elles a distància, a través de "Kālida
a casa".
En aquestes pàgines expliquem en detall les activitats i èxits que vam
tenir durant el 2020, juntament amb el testimoni d'algunes de les
més de 1.700 persones a les que hem acompanyat. També els reptes
que encara ens queden per afrontar.
Agraeixo profundament la confiança, l'alè i la col·laboració de
cadascuna de les persones, famílies, empreses i institucions que han
fet possible que continuéssim ajudant a tantes persones a celebrar la
vida i que aconsegueixin sentir-se bé tot i el càncer al llarg d'un any
tan reptador. Les vostres aportacions i suport han estat i són
indispensables. Comptem amb vosaltres.

Germán Castejón Fernández
President
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2020 ha estat difícil per a tothom. Molt
especialment per a les persones que conviuen
amb el càncer per la incertesa i preocupació que
els ha provocat la crisi de salut pública global en
què encara seguim immersos. Durant aquest
complex i intens any també hem après moltes
coses




A estar al costat de les persones amb càncer i/o els seus familiars
fins i tot quan no podíem sortir de casa, gràcies a les
oportunitats que ens ofereix la tecnologia.
A establir vincles més estrets amb les persones que ens
vesteixin i descobrir que per a molts d'ells Kālida és un "Oasis",
una "Casa", un lloc ple de "Llum" o de "Pau" ...
A crear, provar i posar en marxa noves idees, activitats i
serveis per millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones
que ens visiten.

Càncer i Covid-19
Durant la pandèmia de la Covid-19, l'augment de la pressió
assistencial ha tingut un elevat impacte en el conjunt de el sistema
de salut. Potser, aquest estrès afegit, fruit d'una malaltia emergent i
altament contagiosa, ha permès posar en valor la capacitat de
resiliència i adaptació de el propi sistema, tot i les dificultats i la
limitació de recursos.
També, ha posat de manifest el compromís, dedicació i comprensió
tant dels professionals sanitaris com dels pacients i el seu entorn així
com el complement per a l'atenció sanitària que implica la presència
d'un Centre Kālida de suport psicosocial integral al costat un Hospital
com el de Sant Pau.
El càncer és una de les principals causes de morbimortalitat de el país
així com d'hospitalització. Segons les dades publicades per la Societat
Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM) poc abans de l'inici de la
pandèmia, per al 2020 es preveien més de 270.000 nous
diagnosticats a Espanya, dels quals uns 36.000 viuen a Catalunya.
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Com no podia ser d'una altra manera, una crisi sanitària com la que
estem vivint ha impactat en l'atenció a les persones que conviuen
amb el càncer. Segons l'estudi "Impacte sanitari de l'coronavirus en
l'atenció hospitalària a pacients oncohematològics", publicat per
l'AECC, en col·laboració amb les Societats Científiques SEAP, SEEO,
SEHH, SEOM i SEOR, en comparació a l'any anterior, durant el
confinament el nombre de diagnòstics de càncer es va reduir en tot
Espanya un 21%, com també van disminuir els pacients atesos en els
hospitals de dia (-14%), tractats amb quimioteràpia (-9,5%) i amb
radioteràpia (-5%).
De totes maneres, les dificultats i complexitats que comporta la cura
de les persones amb càncer, declarades col·lectiu d'alt risc per l'OMS
a l'inici de la pandèmia, s'ha pogut superar gràcies a l'esforç i
tenacitat dels metges, les infermeres i professionals de salut i, molt
especialment, per la capacitat d'adaptació de les persones malaltes i
el seu entorn.
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La reacció de Kālida
Per poder seguir acompanyant a les persones amb càncer i el seu
entorn en aquest complex context, Kālida va haver de reinventar-se,
passant d'un servei 100% presencial en el seu centre a desplegar,
mitjançant "Kālida a casa", un sistema d'atenció a distància que va
germinar pocs dies després del decret d'estat d'alarma del mes de
març.

Aquest servei de suport a distància, que ha vingut per quedar-se, fins
i tot quan es recuperi l'anhelada normalitat, s'ha integrat en el model
assistencial de Kālida i forma part de l'estratègia digital de
l'organització, una visió que implica aprofitar les capacitats que ens
ofereix la tecnologia, sense renunciar als nostres valors
d'humanitat, respecte, acompanyament, acollida, escolta,
empatia, proximitat, ajuda i la compassió.

Aquesta iniciativa, ens va permetre seguir a prop de les persones i va
ser clau per poder modular les diferents onades de la pandèmia que
es van anar succeint. De fet, de les més de 8.000 visites que vam
atendre, el 54% es van realitzar on-line, una xifra impensable
per a un model de suport complementari com el Kālida abans que es
desencadenés la crisi.
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“Cuando se confirmó la pandemia yo ya había terminado el
tratamiento de quimioterapia. Tenía en mente hacer proyectos y
cosas para recuperarme, pero nos confinaron.

Veía que me estaba afectando a nivel físico y emocional. Estaba
retrocediendo en mi recuperación: me dolía el cuerpo, empezaba a
no dormir…”
Almudena, 43 años. Diagnosticada de sarcoma.
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"Quan es va confirmar la pandèmia jo ja havia acabat
el tractament de quimioteràpia. Tenia en ment fer
projectes i coses per recuperar-me, però ens van
confinar.
Veia que m'estava afectant a nivell físic i emocional.
Estava retrocedint en la meva recuperació: em feia mal
el cos, començava a no dormir.. "
Almudena, 43 anys. Diagnosticada de sarcoma.
Vídeo Testimonial: https://youtu.be/vxlXgjpN4YQ
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Maggie's és una organització internacional,
constituïda el 1995, pionera en el suport
psicosocial integral per a persones amb càncer.
Els seus centres, construïts dins dels recintes
d'hospitals públics i projectats per reconeguts
arquitectes com Norman Foster, Frank Gehry, Richard Rogers
o Zaha Hadid, 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 del National Cancer Survivorship Initiative Report
(2013), entre d’altres.
Actualment, disposa de 27 centres al Regne Unit, un a Hong Kong
i un altre a Tòquio i està en procés d'expansió a Noruega, Països
Baixos i l'Índia. És reconeguda internacionalment com a referent en
el seu camp.
Cada centre segueix la visió de Maggie Keswick Jenckcs sobre la
cura de les persones con càncer. Maggie va viure amb càncer avançat
durant dos anys y 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, formant
part de la seva xarxa internacional de centres.
El 2020, Maggie's i Kālida han estret els seus lligams, ratificant un
nou acord de col·laboració estratègic que amplia les línies d'acció
conjuntes. A més, Kālida, en el seu compromís amb les persones amb
càncer d'altres parts de món, realitzarà donacions anuals a Maggie's
perquè aquesta pugui seguir desplegant la seva xarxa internacional
de centres i beneficiar persones i comunitats d'altres zones de del
planeta.
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Persones
ateses

De les vistes
úniques foren
d’homes

Persones
amb càncer,
la resta de
familiars /
cuidadores

De les visites
de persones
ateses al H. de
Sant Pau

Visites de
persones amb
càncer de mama
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De las visites
foren on-line

Visites sense
cita prèvia

Assistència a las
sessions
individuals (cita
prèvia)

Assistència a las
sessions grupals

Sessions de suport
individual
psicooncològic o
social (cita prèvia)

Sessions /
Tallers grupals

Cost per visita1

Segons despesa consolidada al 2020 del centre Kālida Sant Pau, excloses amortitzacions. Amb amortitzacions, 50€.
Fundació
Kālida: memòria d’activitats – any 2020
1

Inscripcions a
sessions / tallers
grupals

Visites al 2020
+36% respecte
el 2019

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 (30) i que és tabulat i analitzat posteriorment
per aquesta organització internacional. Els principals resultats de Kālida Sant Pau per a l'any 2020 expressats pels enquestats van
ser els següents:

Ha puntuat Kālida Sant
Pau amb “5 estrelles”.

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

Pensen que Kālida ha tingut un
impacte positiu en la seva situació.

Han conegut Kālida a
través del seu metge o
infermera.

Accediren per primera vegada
a Kālida Sant Pau per rebre
suport oncològic sense cita
prèvia.

Visita el centre Kālida Sant
Pau per assistir a algun curs,
sessió o taller del programa
integral de suport.

Declaren que visitar Kālida
els ha ajudat “molt” a
gestionar l’estrès.

Considera que visita Kālida
els ha ajudat “molt” a sentirse “menys sols”.

Assegura que visitar Kālida els
ha ajudat “molt” a millorar la
seva confiança per parlar amb
familiars i/o amics.
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Tècnica: qüestionari
presencial auto administrat al
centre Kālida Sant Pau.
Univers: visitants a Kālida
Sant Pau.
Mostra: 1% de las visites.
Mostreig: selecció aleatòria
dels visitants, estratificat
entre primeres vistes (27%) i
visites successives (73%).
Treball de camp: entre el 15
de novembre i el 31 de
desembre del 2020.
Dades de Perfil
- 67% entre 45 i 64 anys
- 88% dones
- 71% persones amb
càncer o que han tingut
càncer
- 29% cuidadores o
familiars
- 48% han vingut 9 o més
vegades al centre
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"Quan va començar el confinament per la pandèmia va
ser un canvi molt dràstic perquè no podies estar amb
la família i els amics. Ens va afectar molt, sobretot a
l'hora de seguir endavant i no pensar massa en la
situació de dol que estàvem vivint. "
Antonio, 64 anys. Va perdre a la seva filla pel
càncer a finals del 2019.
Vídeo Testimonial: https://youtu.be/F0gM0fh645U
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Kālida proporciona el suport 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.
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 si mateixes.
El Programa es basa en l'evidència i l'experiència de
Maggie's.
A Kālida s’hi 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
per 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 del Centre és fonamental en l'ajuda que
prestem.

Tots els serveis i activitats que es desenvolupen són totalment
gratuïts i impulsats per un equip de professionals de suport
(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.
Per donar resposta a les diferents necessitats tant de les persones
que viuen amb el càncer com les del seu entorn, el programa de
suport que ofereix Kalida s'estructura en tres àmbits: emocional,
pràctic i social.
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Suport emocional
Davant l'angoixa, l'ansietat i les pors que sol produir el càncer, el
suport emocional ofert per les professionals de psicooncologia
de centre Kālida Sant Pau és clau perquè les persones afectades
puguin travessar les diverses etapes de l'procés amb el major
benestar emocional possible, contribuint a reduir l'ansietat, l'angoixa
o la depressió, ens altres patologies, aconseguint un millor ajust a el
procés.
Suport Pràctic
El càncer pot tenir un impacte significatiu en els aspectes
pràctics de la vida de les persones. Kalida dóna suport a les
persones oferint informació que ajudi a comprendre el seu diagnòstic
de càncer i les conseqüències dels tractaments, a més ofereix a les
persones les eines i tècniques necessàries perquè visquin les seves
vides el millor possible. Les nostres professionals infermeres
Especialistes en Suport Oncològic ajuden a la gent a navegar pel
complex món de les paraules mèdiques, interpretar la informació i
què significa per a la persona a nivell personal; proporcionen consells
pràctics, en col·laboració amb un equip multidisciplinbar, sobre
nutrició, els efectes secundaris dels tractaments com la caiguda de
cabells; suggereixen activitats físiques, com sessions d'exercici,
adaptades a la seva situació, etc.
Suport social
El càncer és una de les patologies que té més impacte en la
situació social de les persones, tenint conseqüències en el seu entorn
més immediat. És molt habitual que les persones i / o els cuidadors
principals necessitin llargues baixes laborals o aturar la seva activitat
professional si són persones que treballen per compte propi. Una de
les conseqüències més habituals és que les famílies vegin
substancialment minvats els seus ingressos. Les nostres
professionals Assessores en Serveis Socials acompanyen les
persones amb càncer en la seva dimensió social perquè puguin
adaptar-se el més ràpidament a la seva nova situació.
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Durant el 2020 hem continuat desplegant
el nostre pla de comunicació i captació de
fons, per donar-nos a conèixer tant davant
les persones que puguin necessitar el
nostre acompanyament com aquelles que
vulguin col·laborar econòmicament. Les
principals fites d'aquest període són els
següents:

Octubre- “Diumenge Solidari”
del Recinte Modernista de Sant
Pau a benefici
de Kālida.
L’entrada al Recinte es destinava
a Kālida i les visites podien
apropar-se fins a Kālida Sant Pau
on es van organitzar activitats i
visites guiades al centre.

Febrer – campanya de captació
de nous amics de Kālida
"Històries de Tots". A xarxes
socials i mitjançant pòsters al el
transport públic i l'àrea de
proximitat de Kālida Sant Pau
per
aconseguir
donacions
regulars.
Abril- iniciativa "#KalidaCovid19" a la plataforma Stockcrowd,
destinada a captar fons per a acompanyar les persones amb càncer i
les seves famílies davant l'increment del seu malestar a causa de la
pandèmia i el confinament estricte.
Maig- L’empresa EDM se suma com a membre de Consell de
Mecenatge de Kālida, mitjançant una aportació molt rellevant per a
l'àrea de Suport Pràctic.
Octubresegona
"Trobada
entre amics". Reunió anual per
agrair a totes les persones que
col·laboren amb Kālida i explicarlos els èxits del nostre programa
integral i els plans a futur
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Novembrevídeo
de
presentació,
que
ens
va
permetre donar a conèixer el
model d'acompanyament de
Kālida i els primers èxits de
Kālida Sant Pau davant de tots
els nostres públics.

Desembre- campanya “Efectes
Secundaris”, per conscienciar
sobre l'impacte de la Covid-19 en
les persones amb càncer i les
seves
famílies
i
aconseguir
donatius
per
continuar
acompanyant-les.

Durant el 2020, Kalida ha seguit impulsant la seva estratègia
d'aconseguir un finançament diversificada, apostant especialment
per la captació de fons privats per aconseguir la seva sostenibilitat.

Col·laboradors
individuals

Col·laboradors
Corporatius

Col·laboradors
institucionals
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Durant aquest exercici, Kālida ha seguit ampliant la seva activitat en
les xarxes socials a través dels seus perfils de Facebook, Twitter, i
Instagram. També hem començat a ser més visibles a LinkedIn, i
el nostre canal de YouTube.
1.200 seguidors, 324 nous.

1.423 seguidores, 211 nous.

1.300 seguidors, 416 nous.

364 seguidors, 121 nous

100 suscriptors, 49 nous
WWW
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113.00 visualitzacions, de 15.612 usuaris únics.

Amb la pandèmia, per Kālida ha fet encara més evident la necessitat
de millorar les nostres capacitats i presència digitals,
cristal·litzant en una nova estratègia digital que es començarà a
desplegar durant l'any 2021.
Kālida emès 1 nota de premsa durant l'any 2020, relacionada amb
l'impacte de la Covid-19 entre les persones amb càncer durant el
confinament de març a maig amb els següents impactes.

TV

Ràdio
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Premsa

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 la nostra
seu i a la pàgina web.

Resum econòmic1

Balanç de situació abreviat a 31/12/2020
ACTIU
IMMOBILITZAT INTANGIBLE
IMMOBILITZAT MATERIAL
ACTIU NO CORRENT
DEUTORS COMERCIALS I ALTRES CTES. A
COBRAR
EFECTIU I ALTRES ACTIUS LIQUIDS EQUIV.
ACTIU CORRENT
TOTAL ACTIU
PATRIMONI NET I PASSIU
FONS PROPIS
Capital
Resultats d’exercicis anteriors
Resultats de l’exercici
SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
REBUTS
PATRIMONI NET
DEUTES A LLARG TERMINI
PASIU NO CORRENT
DEUTES A CURT TERMINI
CREDITORS PER ACTIVITATS I ALTRES
CTES. A PAGAR
PASIU CORRENT
TOTAL PATRIMONI NET I PASIU

2020 (EUR)

Altres Ingressos;
1,28%

2019 (EUR) % Var

1.411.725 €

1.483.987 €

-5%

259.054 €

312.249 €

-17%

1.670.779 €

1.796.236 €

Donacions i
altres
ingressos per
activitats
26,81%

-7%
431%

59.816 €

11.270 €

118.561 €
178.377 €

202.849 €
214.119 €

-42%
-17%

1.849.156 €

2.010.354 €

-8%

242.812 €

279.226 €

-13%

30.000 €
249.226 €

30.000 €
112.435 €

0%
122%

-36.414 €

136.791 € -127%

1.403.020 €

1.523.515 €

-8%

1.645.832 €

1.802.741 €

148.949 €

153.183 €

-9%
-3%

148.949 €

153.183 €

-3%

12.720 €

15.001 €

-15%

41.655 €

39.429 €

6%

54.375 €

54.430 €

0%

1.849.156 €

2.010.354 €

-8%

Aportacions
periòdqiues;
62,81%

Subvencions
oficials a
l'activitat9,09%

Comunicació i
Captació de
Fons 19%

Missió Social;
81%

1

Excloses amortitzacions i subvencions traspassades a resultats.
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*Per cada 1 € invertit en captació de fons, hems obtingut
un retorn de 4,81 € en ingressos (incl costos laborals en
captació i comunicació)

14

Totes les activitats desenvolupades per la Fundació Kālida durant l'any 2020 no haguessin estat possibles sense l'impuls,
la col·laboració i la generositat de persones i entitats. A continuació, destaquem algunes de les empreses, fundacions i
institucions que ens han donat suport.

15

Kailas MT, s.l.

Centro Ortopédico Almirall, Fundación Real Dreams, Fundación Banco Santander, Frinvert Hold S.L, EGISA, Novartis Farmacéutica S.A., Saba Infraestructuras
S.A, Corporación Empresarial Barcelonesa S.L. (COEMBA),Fundación Astra Zeneca, Associació de Comerciants Gaudí Shopping, Federació Catalana d’Entitats
Contra el Càncer (FECEC), Fundació Privada Claror, Xarxa de Dones Emprenedores de Corbera, Fundación Maria Francisca Roviralta, Asociación Española de
Afectados de Cáncer de Pulmón, AdSalutem Institute Medicina del Sueño · Avene – Pierre Fabre · La Roche Posay, Rilastil – Cumlaude, Picam – Associació
Prevenció i Informació Càncer Molins
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