
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ ALTHAIA I L’ASSOCIACIÓ FÈNIX 

D’AJUDA I SUPORT CONTRA EL CÀNCER. 
 
 
A Solsona, 7 de gener  de 2013. 
 

 
REUNITS: 
 
D’una part el Sr. MANEL JOVELLS CASES, Director General de la Fundació Althaia 

  
I d’altra part el Sr. MIQUEL MONTANER JOUNOU, President de l’entitat “Fènix, 

associació d’ajuda i suport contra el càncer”, 
 
ACTUEN: 
 
El primer en nom i representació de la Fundació Althaia. 
 
El segon en nom i representació de Fènix associació de lluita i suport contra el 
càncer, en endavant Fènix, de conformitat amb el que disposa el capítol V, article 21 
dels  seus estatuts. 
 
Ambdues parts és reconeixen recíprocament la representació i la capacitat legal 
necessària per l’atorgament del present conveni de col·laboració, i a tal efecte. 
 
EXPOSEN: 
 
Que  la Fundació Althaia actua com xarxa assistencial de referència al la comarca 
del Solsonès i de prestació de determinats serveis  relacionats en l’atenció mèdica i 
la salut de les persones. 
 
Que entre els objectius  de  Fènix hi ha el de col·laborar amb organismes de 
caràcter públic i/o privat que permetin la consecució dels fins que persegueix 
l’associació. 
 
Per tot, les parts acorden la formalització d’aquest conveni de col·laboració de 
conformitat amb les següents, 
 
CLÀUSULES: 
 
Primera: La Fundació Althaia i l’Associació Fènix, és comprometen a col·laborar 
conjuntament en el desenvolupament de programes orientats a la millora de la 
qualitat de vida dels pacients oncològics i  les seves famílies. 
 
Segona: El marc de col·laboració previst comprèn els programes dirigits a treballar 
aspectes relacionats amb la prevenció del càncer –informació i motivació dels 
hàbits saludables i educació per a la salut- programes de suport psicosocial  i altres 
– teràpies de recuperació post cirurgia, tallers...- 
 



Tercera: La Fundació Althaia, facilitarà un/una professional en l’especialització de 
psicooncologia a l’Associació Fènix; divulgarà i promourà,  al pacients oncològics de 
la comarca del Solsonès,  la informació suficient per  poder-se  acollir  de manera 
lliure i voluntària, al servei que presta Fènix, a través  dels mitjans que estimi més 
oportuns. 
 
Quarta: L’Associació Fènix  tractarà amb total confidencialitat les dades personals i 
tota informació relacionada, que pel seu caràcter requereixi aquest tractament, 
d’acord amb  del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció  de Dades.  
 
Quinta: Per la consecució de l’objectiu d’aquest conveni es concretarà el programa 
o programes que és pretén dur a terme i s’annexaran al conveni. En l’annex és 
detalla el programa que Fènix vol implementar i en el futur s’introduiran com 
annexos nous programes   que les parts acordin. L’objecte actual d’aquest conveni 
està format pel següent contingut: 

 Fènix incorpora sota la seva dependència orgànica i funcional un/una 
psicooncòloga per donar resposta a les demandes d’ajuda, assessorament  i 
orientació psicològica que sorgeixin del pacients i dels seus familiars que així  
ho sol.licitin. 

 
Sexta: La durada d’aquest conveni serà d’un any amb efectes des de l’1 de gener 
de 2013. No obstant això, serà prorrogable quan finalitzi, per períodes iguals 
sempre que hi hagi acord de les parts i no es denunciï  el conveni dos mesos abans 
del termini.  
 
Sèptima: L’Associació Fènix es compromet a sufragar el cost del/la professional en 
psicooncologia i a facilitar els mitjans per a dur a terme la seva tasca, d’acord amb 
el que s’estipula en el document annex.   
 
  
 
I en prova de conformitat, els sotasignats subscriuen aquest conveni per duplicat i 
a un sol efecte en el lloc i data assenyalats en l’encapçalament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manel Jovells Cases 
Director General 
Fundació Althaia 

Miquel Montaner Jounou 
President 
Associació Fènix 

 

 
 
 



 
 

ANNEX 1 
 

PROGRAMA DE PRESTACIÓ DEL SERVEI  DE PSICOONCOLOGIA 
 

 
 
Antecedents: 
 
L’article 2 dels estatuts de l’Associació   preveu la possibilitat de col·laborar amb 
institucions i/o organismes de caràcter públic i/o privat 
. 
Objectiu: 
 
La prestació de suport psicològic als pacients oncològics i les seves famílies 
residents a la comarca del Solsonès, per tal de donar resposta a les demandes 
d’ajuda, assessorament i orientació en el procés de la malaltia i fases posteriors. 
 
Àmbit d’actuació: 
 
Fase de diagnòstic: Detectar les necessitats emocionals, psicològiques i socials per 
poder-los orientar,  facilitant  la percepció del control sobre la malaltia. 
 
Fase de tractament: Potenciar estratègies per fer front a les alteracions causades 
pels diferents tractaments (quimioteràpia, radio...) que ajudin al pacient i la seva 
família. 
 
Fase lliure de malaltia: Facilitar l’expressió de les preocupacions i de la por, establint 
empatia i una bona comunicació per tal d’incentivar la realització de plans de futur i 
activitats. 
 
Fase de recidiva: Caracteritzada per un estat de xoc més intens que en la fase de 
diagnòstic on són freqüents els estats d’ansietat i depressió. Aquí la intervenció es 
basa en l’adaptació al nou estat patològic. 
 
Execució del programa: 
 
Un/a psicooncòloga amb atenció a Solsona, un cop cada quinze dies durant quatre 
hores al dia.  
 
 
 
 

 


